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د. حممد اإ�سم�عيل عم�يرة 
د. �س�مي حممد حم�م اأحك�م عطف الفعل امل�س�رع ودللته� يف اآي القراآن الكرمي

Abstract

This study aims at tackling the cases 

in which the Quran breaks the rules estab-

lished by grammarians. All attempts have 

been made to monitor the phenomena and 

evidence that the rules violated from the ac-

tions mentioned in the verses, and present-

ed them using the contents of the grammar-

ians’ opinions and guidance, in conjunction 

with the statements of the most famous 

interpreters. Moreover, the study reviews 

the opinions of key Quran interpreters given 

the close ties between syntax and interpre-

tation. Through analysis and corroboration, 

I support some views in syntax and refute 

some others. 

The research concluded with a number 

of findings and recommendations. It criticiz-

es the absence of a reference in Arabic that 

includes all of the syntactical irregularities 

in the Quran. The presence of such a refer-

ence would enrich our knowledge and solve 

the problem of the information scattered in 

different books. And we recommend that 

great attention be given to this topic in re-

sponse to those who criticized the Qur’an - 

accidentally or unintentionally. 

Keywords: grammatical rule, abnor-

mal.

ملخ�ص البحث
يتناول البحث درا�سة ملا ورد يف بع�ٍض من 
الّنحاة  قواعد  خمالفة  من  الكرمي  القراآن  األفاظ 
لها، وقد حاولنا جهدنا ر�سد الّظواهر وال�ّسواهد 
وردت  التي  الأفعال  من  القواعد  خالفتها  التي 
فيها  ورد  مبا  م�ستعينني  وعر�سناها  الآيات،  يف 
من اآراء الّنحاة وتوجيهاتهم، مقرتنة باأقوال اأ�سهر 
علوم  بني  الو�سائج  عظم  من  نعلم  مبا  املف�ّسرين، 
الّنحو والّتف�سري؛ فكالهما موؤّثر يف الآخر، واأبدينا 
الّنحوّية؛  الآراء  بع�ض  حني  مرجِّ اإليه،  منيل  ما 

لنا بع�سها وا�ستبعدنا اآخر. فف�سّ

الّنتائج  من  عدد  اإىل  البحث  خل�ض  وقد 
يف  بداية  متّثلت  بها،  خرجنا  اّلتي  والّتو�سيات 
القاعدة  خمالفة  يف  جامع  كتاب  ي�سّنف  مل  اأنّه 
الّنحوّية يف القراآن الكرمي، واإمّنا كانت املعلومات 
يبحث  اّلذي  العلم  متناثرة هنا وهناك، مع كرثة 
يف الإعجاز القراآيّن الّلغوّي وغزارته، حّتى لتنوء 
اأمام عظمة  اأولو القّوة، بل تكاد تهلك  به الع�سبة 
لكلمات  مداًدا  كان  لو  البحر  ون�سوب  القراآن، 
كربى  عناية  املو�سوع  هذا  باإيالء  ونو�سي  اهلل. 
اأو  كان  ا  عَر�سً  - القراآن  يف  طعن  من  على  للّرّد 
خمالفة  ورودها  بحّجة  بع�سه؛  وخّطاأ   - ا  غَر�سً

لقوانني ا�ستقراها الّنحاة.

�لكلمات �ملفتاحية: قاعدة نحوية، ال�ساذ 
عن القاعدة.
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املقّدمة

فقد �سرفنا باأن يكون بحثنا يف القراآن الكرمي، ننهل ما تي�ّسر لنا، داعينَي املوىل 
�سبيل الّر�ساد، راجينَي ال�ّسداد، الّلهّم ممّا اأنعمت علينا به من الّنظر يف كتابك الكرمي 
بحثنا هذا يف توجيه ال�ّسواهد اّلتي خرجت عن الأ�سل الّنحوّي يف اأفعال القراآن 
الكرمي؛ ولئاّل يطول؛ فقد اقت�سر على امل�سحف الإمام بقراءة حف�ض عن عا�سم، 

ومن الأفعال فيه باأ�سنافها املا�سية وامل�سارعة والأمر.
ا ل  اإن الأ�سل اأن تنتظم القواعد الّنحوّية جميع الّظواهر الّلغوّية، غري اأّن كمًّ
تلك  الّنحاة وا�سعي  اأّرق  ممّا  الكرمي؛  القراآن  القواعد يف  به خرج عن هذه  باأ�ض 
فجاءت  اجتهاداتهم؛  بح�سب  لّل�سان،  انتظاًما  فيها  راأوا  اّلتي  والقوانني  القواعد 
لعّله  وخلاًل؛  قواعدهم  يف  ا  نق�سً يعانون  باأنّهم  الّنحاة  على  لرتّد  ال�ّسواهد  هذه 
تقعيد قواعدهم  ال�ّسروع يف  امل�سموعة، قبل  ال�ّسواهد  ا�ستقراء كّل  لغفلتهم عن 

واإر�ساء قوانينهم.
وا�ستعّنا بتاأويل ال�ّسواهد اخلارجة عن قواعد الّنحاة تاأوياًل منا�سًبا، من اأّمات 
الّنحاة  اآراء  بتبيني  ال�ّسواهد  هذه  يف  الإعراب  وجوه  عن  وك�سفنا  امل�سادر، 
املنهج  اأّما  بع�سها.  يف  ح�سن  قبول  ذا  يريانه  اّلذي  الوجه  الباحثان  واأبدى  فيها، 
فو�سفّي حتليلّي، اّلذي يقوم على درا�سة الّظواهر املخالفة يف اأفعال القراآن درا�سة 
م�ستفي�سة؛ وذلك بر�سد هذه الّظواهر وجمعها وتبويبها؛ ثم ي�سار اإىل حتليلها؛ 

للو�سول اإىل الّنتائج واإبرازها.
وميكن �إجمال �أهد�ف �لبحث بالآتي: 

ر�سد ما خرج عن القواعد الّنحوّية يف اأفعال القراآن الكرمي، امل�سحف الإمام    -1
بقراءة حف�ض عن عا�سم.
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تاأويل ما خرج عن قواعد الّنحاة تاأوياًل منا�سًبا، والك�سف عن وجوه الإعراب    -2
اآراء  بتبنّي  الكرمي؛  القراآن  يف  الّنحوّيني  قواعد  عن  اخلارجة  ال�ّسواهد  يف 

الّنحاة فيها.
ما خرج عن  اّلتي ر�سدت  الّدرا�سات  من  اأنّه  فتكمن يف  البحث  اأهّمّية  اأّما 
الأ�سل يف القواعد الّنحوّية يف اأفعال القراآن الكرمي جميعها، ويهدف اإىل ر�سد 
ما خرج عن القاعدة ر�سًدا بذلنا فيه جهًدا بالّرجوع اإىل اأّمات امل�سادر واملراجع، 
اجلهد  عّل  الّنحاة،  قواعد  عن  خرجت  اّلتي  جميعها  ال�ّسواهد  ح�سر  حماولنَي 
اّلذي بذلناه يف هذا يلقى ال�ستح�سان، بالتوفيق من اهلل رّب العاملني، فاإن اأ�سبنا 
ا فاأخطاأ. فبها ونعمت، واإن كانت الأخرى فلعّل اهلل يوؤجرنا اأجر من حاول خمل�سً

اّلتي  لقواعدهم،  خمالًفا  الكرمي  القراآن  يف  ورد  ما  الّنحوّيني  اأّرق  فقد 
الّتاأويالت  يف  واجتهدوا  اأ�سماعهم،  اعتادت  كما  العرب،  كالم  من  ا�ستنبطوها 
فاأ�سابوا واأخطوؤوا، واهلل اأعلم مبراده. لزاًما اأن ن�سري اإىل درا�سات تناولت النحو 
من  القراآين  لل�ساهد  النحوي  التحليل  تناولنا  هذا  بحثنا  الكرمي، ويف  القراآن  يف 
وبذا  نحويًّا؛  ال�ساهد  لتف�سري  املمكنة  الحتمالت  كل  بعر�ض  جميعها،  جوانبه 
امنازت درا�ستنا هذه دون غريها، ف�ساًل عن اأننا ا�ستق�سينا جميع الأفعال املخالفة 
التي  الدرا�سات  ومن  النحوي،  التقعيد  معياريي  بني  درج  ملا  الكرمي  القراآن  يف 

اّطلعنا عليها: 
الإ�سكندرّية:  - القراآن،  يف  نحوّية  درا�سات   ،)1982( ماهر  اأحمد  البقرّي، 

موؤ�ّس�سة �سباب اجلامعة.
القا�سي، عبد الفّتاح )1981(، القراءات ال�ّساّذة وتوجيهها من لغة العرب،  -

بريوت: دار الكتاب العربّي.
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متهيد

اإن م�سادر الحتجاج يف الكالم العربي ثالثة هي: القراآن الكرمي بقراءاته، 
واحلديث ال�ّسريف، وكالم العرب �سعًرا ونرًثا، ومل يتوافر لن�ضٍّ ما توافر للقراآن 
من تواتر رواياته، وعناية العلماء ب�سبطها وحتريرها متًنا و�سنًدا، وتدوينها و�سبطها 
حابة  الّتابعني، عن ال�سّ اأفواه العلماء الأثبات الف�سحاء الأبيناء من  بامل�سافهة عن 
حيح املجمع  الة وال�ّسالم؛ وعلى هذا يكون هو الّن�ّض ال�سّ عن الّر�سول عليه ال�سّ
احلديث  اأّما  البالغة،  وعلوم  رف  وال�سّ والّنحو  الّلغة  يف  به،  الحتجاج  على 
احلديثي  خديجة  د.  وعر�ست  به،  الحتجاج  يف  الّنحاة  اختلف  فقد  ال�ّسريف 
الة  ال�سّ عليه  الّنبّي  بكالم  الحتجاج  اإىل  منّظم  علمّي  باأ�سلوب  فيه  دعت  كتابًا 
وال�ّسالم، ودح�ست فيه اآراء مانعي الحتجاج واّدعاءهم باأّن احلديث نقل باملعنى 

وعن طريق اأعاجم.
كتابه  اأّول  الفارابّي)ت339هـ( يف  فقد حّدد  بهم؛  املحتّج  العرب  اأّما كالم 
امل�سّمى بـ»الألفاظ واحلروف« القبائل اّلتي يُحتّج بكالمها، وتلك اّلتي ل تُعّد من 

القبائل املوثوق بعربّيتهم، اأوردها ال�ّسيوطّي)ت911هـ( يف القرتاح. 
هي  النحوية،  القواعد  خالفت  التي  البحث،  يف  الواردة  الألفاظ  هذه  اإن 
املخالفات  النحويون، وحقيقة هذه  دون  املقعِّ الذي اختطه  املعياري  املنهج  نتاج 
هي اأن النحاة عدوا النحو ما �سدر عن قبائل بعينها اأوردها ال�سيوطّي)ت911هـ(، 
وما خالف تلك القبائل يف نحوها اإمنا خالف اللغة �سبًطا وتقعيًدا، وهذا ما حاولنا 
بتوفيق من اهلل اأن نثبت عدم مو�سوعية العتماد على قبائل حمدودة يف الدر�ض 

النحوي. 
ثمة ارتباط وثيق بني القراءات القراآنية ولهجات القبائل العربية القدمية، وقد 
والتعامل  الكرمي  الوحي  تالوة  ي�سرت  اأن  القراءات  هـذه  نـزول  كان من حكمـة 
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معه وفق الل�سان العربي وتعددت لهجاته على نحو وا�سـع، ويف املدة التي �سبقت 
نزول القراآن كان للهجة قري�ض ال�سيادة على اللهجات العربية القدمية الأخرى يف 

�سـبه اجلزيرة العربية.
وقد بلغت قري�ض هذه املنزلة بعد مراحل عديدة من احتكاك اللهجات العربية 
بهـا، ذلـك بف�سل موقعها الديني، فهي امل�سرفة على خدمة الكعبة امل�سرفة، وتهفو 
تعقده  الذي كانت قري�ض  التجاري  الن�ساط  العرب جميعـا، وبف�سـل  اأفئدة  اإليها 
يف حوا�سرها، فكانت اللهجة القر�سية ت�ستقي من لهجات القبائل ما حتتاج اإليه من 
�سفوة اللغات حتى مت تكوينه قبيل نزول الوحي، واحلق اأن هذا التطور التاريخي 
العرب جميعا؛ وذلك لأن هذه  القراآن كان حممدة  بها  التي نزل  قـري�ض  للهجة 
اأ�سبحت لغة الأدب وال�سـعر، وقا�سـما م�سرتكا لدى جميع القبائل، ولو  اللهجة 
ا�سـتطاعت هذه  ملا  العرب  عند  معهودة  عليها غري  مق�سورة  قري�ض  لهجة  كانت 
لهجتهم  غري  بلهجة  لأنه  معه  والتعامل  الكرمي  بالقراآن  النتفاع  حتقق  اأن  القبائل 
وبذلك �سار حتدي القراآن الكرمي موجها للعرب جميعا، وهو الغر�ض الذي نزل 

من اأجله، فهو معجـز.
املتواترة  قراءاته  مبختلف  الكرمي  القراآن  خلدمة  فائقا  جهدا  النحاة  بذل  وقد 
وال�ساذة، فوجهوها بالتعليل امل�ستند اإىل الأ�سول املعتمدة عندهم، وا�ست�سهدوا 
العلمية  البوادي عرب رحالتهم  من  التي جمعوها  الف�سيحة  بال�سواهد  على ذلك 
املديدة، وقد ا�ستندوا اإىل هذه القراءات يف تاأ�سيل قواعـدهم، واإر�سـاء معـامل 
ال�سـناعة النحويـة وال�سرفية، و�سبط مفردات اللغة، ومن املعلوم اأن للقراءات 
فيها  ووافقهم  القراءة  اعتمدها  وقد  مقبولة،  جتعلها  ومعايري  �سروطا  ال�سحيحة 
النحـاة واللغويون والبالغيون، وا�ستنبطوا منها الأ�سول التي بنوا عليها علـومهم، 

ومـا خـالف �سـروط القـراءة ال�سحيحة عدوه �ساذا.
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اأما الب�سريون فقد كانوا ل يحتجون بالقراءات القراآنية اإل يف القليل النادر 
اأكرث  الكوفيني فهو  اأ�سـولهم ويتنا�سـق مـع مقايي�سهم. واأما منهج  يتفق مع  الذي 
�سحة ودقة يف ميدان القراءات من منهج الب�سريني؛ لأن اتخاذ القراءات م�سـدرا 
اأنها  معلوم  القراآنية  والقراءات  ر�سيدها،  من  ويزيد  اللغة،  يغني  لال�ست�سهاد 
�سجل واف للغات التي نـزل بهـا القراآن الكرمي وما دام �سندها الرواية، ودعامتها 
ال�سماع، فهي من اأجل هذا اأقوى من امل�سادر الأخرى: كال�سعر وغريه؛ لأن رواة 
غريها  يف  باحلرج  يبالون  ل  حني  على  فيها  الدقة  عدم  من  يتحرجون  القراءات 

حينما تخون احلافظة، اأو ي�ستبد الن�سيان، اأو يقع على الأل�سنة. 
�لفعل �مل�سارع:

چ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ    ۇ   ڭ   چ  تعاىل:  قوله 
)البقرة: 117(.

اأنّه  والّظاهر  مرفوًعا  امل�سارع  الفعل  جاء  اإذ  )َفيَُكوُن(  تعاىل  قوله  ال�ّساهد 
جواب لأمر.

تقدير:  على  لال�ستئناف،  هنا  الفاء  اإّن  ه�سام)ت761هـ(  ابن  هذا  يقول عن 
»فهو يكون« وقد مّثل ابن ه�سام)ت761هـ( على هذا بقول جميل بن معمر: 

فينطُق القواء  بَع  الرَّ ت�ساأِل  وهل تخرَبْنك اليوَم بيداُء �َسْمَلُقاأمل 
اأي »فهو ينطق«، وكذلك قول احلطيئة: 

ُمْه �ُسلَّ وطــويــٌل  �سعٌب  يعلُمْهال�ّسعُر  ل  اّلــذي  فيه  ارتقى  اإذا 
ــْه ــَدُم َق احل�سي�ض  اإىل  بــه  فيُعجُمــــــــْهزّلـــْت  يُــعــربـَـه  اأن  يــريــُد 
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الّرفع  تخريج  يف  عادل)880هـ(  ابن  اأ�سهب  وقد  يعجمه«)1(.  »فهو  اأي 
)كما  م�ستاأنًفا  يكون  اأن  الأّول:  اأوجه:  ثالثة  فيه  فراأى  امل�سارع،  الفعل  يف 
)ت311هـ(  الّزّجاج  قول  )يَُقوُل)وهو  على  معطوًفا  يكون  اأن  والّثاين:  �سبق(. 
جهة  من  خطاأ  اإنّه  وقال  القول  هذا  )541هـ(  عطّية  ابن  ورّد  والّطربّي)270هـ(؛ 
املعنى؛ لأنّه يقت�سي اأّن القول مع الّتكوين والوجود. وعّلق ابن عادل يف الّلباب 
فقال اإّن ذلك يعني اأّن الأمر قدمي والّتكوين حادث، فكيف يعطف عليه مبا يقت�سي 
املعنى، وهو  )ُكْن)من حيث  معطوًفا على  يكون  اأن  الّثالث:  والوجه  له؟  تعقيبه 
َف اأن يكون عطًفا على )يَُقوُل(؛ لأّن من املوا�سع  عَّ قول الفار�سّي)377هـ(، و�سَ
ما لي�ض فيه )يَُقوُل( كاملو�سع الّثاين يف »اآل عمران«، وهو چ ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭچ 
)اآل عمران: 59(، ومل ير عطفه على )َقاَل( من حيث اإنّه م�سارع، فال يعطف على 

ما�ٍض)2(.

اأن يكون )َفيَُكوُن( جوابًا لالأمر )ُكْن(، وقد  ا�ستبعد  اأّما مّكّي)347هـ( فقد 
جواب  وجه  ا�ستبعاد  ف�ّسر  حني   - نرى  كما   - هذا  يف  الإح�سان  كّل  اأح�سن 
الطلب بقوله: »وذلك اأّن جواب الأمر اإمّنا جزم لأنّه يف معنى ال�ّسرط، فاإذا قلت: 
قلت  اإذا  وكذلك  اأكرْمك«،  تقْم  »اإن  مبعنى  لأنّه  اجلواب  جزمت  اأكرْمك«،  »قم 
اأبًدا يف  اإمّنا يكون  فاأكرَمك«. وهذا  تقم  »اإن  اإمّنا ن�سبت لأنّه يف معنى  فاأكرمك، 
فعلني خمتلَفي الّلفظ اأو خمتلَفي الفاعلني، فاإن اتّفقا يف الّلفظ، والفاعل واحد، 
مل يجز؛ لأنّه ل معنى له، لو قلت: »قم تقم«، و»قم فتقوم«، و»اخرج فتخرج«، 

ابن ه�سام، اأبو حمّمد عبداهلل جمال الّدين بن يو�سف امل�سرّي الأن�سارّي )ت 761هـ(، مغني الّلبيب   -1
عن كتب الأعاريب، )حتقيق و�سرح د.عبد الّلطيف حمّمد اخلطيب(، املجل�ض الوطنّي للّثقافة والفنون 

والآداب، الكويت، 1994م، ج2 �ض510- 512.
ابن عادل، اأبو حف�ض عمر بن علي احلنبلّي الّدم�سقي )ت بعد عام 880هـ(، الّلباب يف علوم الكتاب   -2
مب�ساركة  معّو�ض  حمّمد  علي  وال�ّسيخ  املوجود،  عبد  اأحمد  عادل  ال�ّسيخ  وتعليق  )حتقيق  20م،  ط1، 
د.حمّمد �سعد رم�سان ح�سن، ود. حمّمد املتوّل الّد�سوقّي حرب(، من�سورات حمّمد علي بي�سون، 

دار الكتب العلمّية، بريوت، 1998م، ج2، �ض 426.
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اأنّك لو قلت: »اإن تخرج تخرج«، و»اإن تقم فتقوم«، مل  مل يكن له معنى، كما 
يكن له معنى لتّفاق لفظ الفعلني والفاعلني، وكذلك )ُكْن َفيَُكوُن( ملّا اتّفق لفظ 

الفعلني والفاعالن واحد، مل يح�سن اأن يكون )َفيَُكوُن( جوابًا لالأّول)1(.
�لفعل �مل�سارع �ملرفوع وحمله �جلزم

ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   چ 

ال�ّساهد يف  )اآل عمران: 120(.  ەئ  وئ       وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ 
امل�سارع مرفوًعا، وبح�سب  الفعل  ُكْم(؛ فقد جاء  رُّ تعاىل )يَ�سُ الكرمية قوله  الآية 
القاعدة الّنحوّية حمّله اجلزم على اأنّه جواب ال�ّسرط املجزوم. ولتاأويل ال�ّساهد 

يف الآية الكرمية اأوجه: 
�لوجه �لأّول: 

م اإْتباًعا  يرى اأ�سحابه اأّن الفعل املجزوم، »ملّا افتقر اإىل الّتحريك، ُحّرك بال�سّ
ل�سّمة ما قبله« كقول ال�ّساعر)2(: 

وِء بالّناأي والِغنى ُمداوياداِو ابَن عمِّ ال�سُّ عنه  والّناأي  بالغنى  كفى 
ويُبدي الّتداين ِغلظــــًة وتقاِليــــايَ�ُسلُّ الِغنى والّناأُي اأدواَء �ســـدِره

جواب  لأنّه  جمزوًما  كان  واإن  ال�ّسني،  ل�سّمة  اإتباًعا  الالم  ب�سّم  ي�ُسلُّ  فقال: 
الأمر«)3(.

حمّمد  يا�سني  )حتقيق  2م،  ط2،  القراآن،  اإعراب  م�سكل  437هـ(،  )ت  القي�سّي  مّكّي  طالب،  اأبي  ابن   -1
ال�ّسّوا�ض( دار املاأمون للرّتاث، دم�سق، ج2 �ض 13- 14.

ل حّمودان(، دار الفكر املعا�سر  الأعلم ال�ّسنتمري، �سرح حما�سة اأبي مّتام، ط1، 2م، )حتقيق علي املف�سّ  -2
بريوت، ودار الفكر، دم�سق، 1992، ج1 �ض444.

اإعراب  غريب  البيان يف  577هـ(،  �سعيد )ت  اأبي  بن  بن حمّمد  الرحمن  عبد  الربكات  اأبو  الأنبارّي،   -3
للكتاب،  العاّمة  امل�سرّية  الهيئة  ال�ّسّقا(،  احلميد طه، ومراجعة م�سطفى  القراآن 2م، )حتقيق د.طه عبد 

1980م ج1، �ض 218.
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ّم للتقاء ال�ّساكنني  اأّما الّنّحا�ض)338هـ( فقد زعم اأّن الفعل يف مو�سع جزم �سُ
بعيد لأنّه  الوجه  اأّن هذا  الّنّحا�ض)338هـ(  اد، ويرى  ال�سّ ال�سّمة ل�سمة  واختاروا 
الوجه)2(.  هذا  غري  ير  ومل  الأخف�ض  يرى  وكذا  ثقيل)1(،  وال�سّم  املرفوع  ي�سبه 
وممّن اأخذ بهذا الّتاأويل مّكي بن اأبي طالب)3(، واإليه ذهب الّزّجاج حني قال: )َل 
ّم للتقاء ال�ّساكنني، الأ�سل »ل ي�سرركم«، ولكّن كثرًيا  ُكْم )الأجود فيه ال�سّ رُّ يَ�سُ
الّت�سعيف،  القّراء والعرب يدغم يف مو�سع اجلزم، واأهل احلجاز يظهرون  من 
وهذه الآية جاءت منها الّلغتان جميًعا؛ فقوله تعاىل: چ ڭ  ۇچ )اآل عمران: 
ُكْم( على لغة غريهم من العرب،  رُّ يَ�سُ اأهل احلجاز، وقوله )َل  140(، على لغة 
اإن  الفعل  فاء  اأّن  فريى  احللبّي)756هـ(؛  ال�ّسمني  اأّما  ح�سن«)4(.  الوجهني  وكال 
ّم لالإتباع، والفتح  كانت م�سمومة كالآية الكرمية فلنا يف الإدغام ثالثة اأوجه: ال�سّ
للّتخفيف، والك�سر على اأ�سل التقاء ال�ّساكنني، وين�سدون على ذلك قول جرير: 

ــري ـــك مــن مُنَ ــْرَف اإنّ ــافــُغــ�ــضَّ الــطَّ ــالب ِك ــَت ول  ــْغ ــل ب ــا  ــًب كــع فـــال 
الإتباع،  يف�سل  �سيبويه)180هـ(  ولكّن  وك�سرها)5(.  وفتحها  اد  ال�سّ ب�سّم 
ك  ُحرِّ اجلزم  مو�سع  يف  اأدغم  اإذا  امل�ساعف  اأّن  ترى  »األ  »الكتاب«:  يف  فيقول 
اآخُر احلرفني؛ لأنّه ل يلتقي �ساكنان، وُجعل حركُته كحركة اأقرب املتحّركات منه، 

.)6( ، ومل يِفرِّ ، ومل يَرتَدَّ وذلك قولك: مل يَُردُّ

الّنّحا�ض، اأبو جعفر اأحمد بن حمّمد بن اإ�سماعيل )ت 338هـ(، اإعراب القراآن، ط2، )حتقيق زهري غازي   -1
زاهد(، عامل الكتب، مكتبة الّنه�سة العربّية، 1985م، �ض 1\ 404.

د.هدى  )حتقيق  ط1،  القراآن،  معاين  215هـ(،  )ت  م�سعدة  بن  �سعيد  احل�سن  اأبو  الأو�سط،  الأخف�ض   -2
حممود قراعة(، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1990م، �ض1\ 232.

مّكّي، م�سكل اإعراب القراآن، �ض1\ 155.  -3
الّزّجاج، اأبو اإ�سحق اإبراهيم بن ال�ّسرّي )ت 311هـ(، معاين القراآن واإعرابه، ط1، )�سرح وحتقيق د.عبد   -4

اجلليل عبده �سلبي(، عامل الكتب، بريوت، 1988م، ج1، �ض 464، 465.
املكنون، م11  الكتاب  امل�سون يف علوم  الّدّر  ينظر  يو�سف )ت 756هـ(،  بن  اأحمد  احللبّي،  ال�ّسمني   -5

)حتقيق د.اأحمد حمّمد اخلّراط(، دار القلم، دم�سق، ج3، �ض 376.
�سيبويه، الكتاب، حتقيق عبد ال�سالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ج2، �ض 265.  -6
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ّر، �سّد الّنفع،  ُكْم( ماأخوذ من ال�سّ رُّ ويرى ابن خالويْه)370هـ( اأّن الفعل )يَ�سُ
فاأ�سبحت  اد،  ال�سّ اإىل  ّمة  ال�سّ الأوىل  الّراء  حركة  نُقلت  )ي�سُرْركم(،  والأ�سل 
ْرْركم(، بعد اأن �ُسّكنت الّراء الأوىل، فالتقى �سكونان على الّراءين، بعد اأن  )ي�سُ
الّثانية، ف�سارتا راًء  جزم الفعل وظهرت عليه ال�ّسكون عالمًة للجزم على الّراء 
ابن خالويه  واأورد  فيها،  للجزم  ال�ّساكنني، فال عالمة  م�سّددة، وُحّركت للتقاء 

�ساهًدا على ذلك قول ال�ّسّماخ)1(: 
مطمئّنة  ــه  ــاُغ ــس اأر� تــقــْع  مــا  على َحَجٍر يَْرَف�ضُّ اأو يتدحرُج)2(متى 

لالإتباع  الّراء  على  ّمة  ال�سّ اأّن  اإّل  تف�سريه  يف  البي�ساوّي)691هـ(  يورد  ومل 
ك�سّمة مّد)3(.

الوجه الّثاين: على جواز تاأويل الّرفع يف الفعل كما ر�سم يف الآية الكرمية، 
ياأتي مرفوًعا  باأّن )ل( على معنى »لي�ض«؛ لذا  الفّراء)207هـ( هذا اجلواز  وعّلل 
يف  كتابه  يف  الفّراء  واأورد  »اإْن«.  اجلازم  جواب  يف  الواقعة  الفاء  اإ�سمار  على 

فحة ذاتها �ساهًدا �سعريًّا قوله)4(:  ال�سّ
ين تردَّ ير�سيك حّتى  ل  كان  را�سيافاإْن  ــك  اإخــالُ ل  ــِرّي  ــَط ق اإىل 

اإْن.  اإذ جاء مرفوًعا مع وقوعه يف جواب  اإخالك«  وموطن ال�ّساهد هنا »ل 
مبعنى  »ل«  يكون  اأن  على  الفعل؛  يف  الّرفع  حالة  البغوّي)516هـ(  وّجه  وكذا 
ابن �سرار، ال�ّسّماخ، ديوان ال�ّسّماخ بن �سرار، )حتقيق �سالح عبد الهادي(، دار املعارف، م�سر، �ض   -1

.92
ابن خالويه، احلّجة يف القراءات ال�سبع، ط3، )حتقيق مكرم عبد العال �سامل(، دار ال�ّسروق، بريوت   -2

والقاهرة، 1979م، �ض 113.
اأنوار  691هـ(،  )ت  ال�ّسافعّي  ال�ّسريازّي  حمّمد  بن  عمر  بن  عبداهلل  اخلري  اأبو  الّدين  نا�سر  البي�ساوّي،   -3
الّتنزيل واأ�سرار الّتاأويل املعروف بتف�سري البي�ساوّي، 5م، )اإعداد وتقدمي حمّمد عبد الّرحمن املرع�سلّي( 

دار اإحياء الرّتاث العربّي وموؤ�ّس�سة الّتاريخ العربّي، بريوت، ج2، �ض 35.
انظر الفّراء، اأبو زكرّيا يحيى )ت 207هـ(، معاين القراآن، ط3 2م، عامل الكتب، بريوت، 1983م، ج1،   -4

�ض 232. 
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كيدهم  ي�سّركم  فلي�ض  وتّتقوا  ت�سربوا  »واإن  تقديره:  الفاء،  فيه  وي�سمر  »لي�ض« 
�سيًئا«)1(. ومثل هذا وّجه ابن خالويه رفع الفعل، على اإ�سمار الفاء الواقعة جواب 

اجلزاء.
هنا  ها  الفاء  اإ�سمار  على  الك�سائّي)189هـ(  »وا�ست�سهد  زرعة  اأبو  وتابع 
بقوله چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎچ 
چ  گ      گ   گ   گ   چ  قوله:  وكذلك  هم«،  »فاإذا  معناه   ،)36 )الروم: 

)الأنعام: 121(، اأي فاإنّكم مل�سركون)2(.
يقال  فكاأمّنا  ال�ّسرط،  قبل  امل�سارع  الفعل  تقدمي  تقدير  على  الّثالث:  الوجه 
»ل ي�سّركم كيدهم �سيًئا اإن ت�سربوا وتّتقوا«. ذكر هذا ال�ّسمني احللبّي: اإذ يرتفع 
الفعل ول يكون جواب �سرط، واإمّنا هو داّل على جواب ال�ّسرط، وذلك على نّية 
الّتقدمي، ومل يعجب ال�ّسمني احللبّي تخريج �سيبويه واأتباعه على هذا الوجه. »واإمّنا 
احتاجوا اإىل ارتكاب هذا ال�ّسطط؛ ملا راأوا من عدم اجلزم يف فعل م�سارع، ل 

مانَع من اإعمال اجلزم فيه، ومثل هذا قول الآخر: 
ـــرُع ــا اأق ــــرُع بـــَن حــابــ�ــٍض ي ــا اأق َرُع)3(ي تُ�سْ اأخوك  يُ�سَرْع  اإن  اإنّك 

برفع )ت�سرع( الأخري، وكذلك قوله)4(: 
م�ساألٍة ـــوَم  ي خــلــيــٌل  اأتــــاه  َحــِرُمواإن  ول  مــال  غائٌب  ل  يقوُل 

)حّققه:  8م،  الّتنزيل«،  »معامل  البغوّي  تف�سري  516هـ(،  )ت  م�سعود  بن  احل�سني  حمّمد  اأبو  البغوّي،   -1
والّتوزيع،  للّن�سر  الّطيبة  دار  احلر�ض(،  م�سلم  و�سليمان  الّنمر، وعثمان جمعة �سمريّية،  عبداهلل  حمّمد 

الّريا�ض، 1409هـ، ج2، �ض 96.
اأبو زرعة، حّجة القراءات، �ض 172.  -2

ال�ّسمني احللبّي، الّدّر امل�سون، ج3، �ض 374، والبيت جلرير بن عبداهلل البجلّي اأو عمرو بن اخل�سارم   -3
انظر املالقي، اأحمد بن عبد الّنور )ت 702هـ(، ر�سف املباين يف �سرح حروف املعاين، )حتقيق اأحمد 

حمّمد اخلّراط(، مطبوعات جممع الّلغة العربّية، دون ت، دم�سق، �ض104.
العربّية،  املكتبة  قباوة(،  الّدين  فخر  د.  ال�سنتمرّي، )حتقيق  �سرح  ديوان زهري  �ُسلمى، زهري،  اأبي  ابن   -4

1970م، �ض 54.
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برفع يقوُل)1(: والأ�سل اأن جُتَزم.
واأورد اأبو البقاء العكربّي)616هـ( اأنّه يف نّية الّتقدمي، اأي »ل ي�سّركم كيدهم 

�سيًئا اإن تّتقوا« وهو قول �سيبويه)2(.
جوابًا  وقع  ُكْم(  رُّ )يَ�سُ الفعل  باأّن  القول  الكرمية  الآية  يف  عندنا  والّراجح 
ّمة هي �سّمة اإتباع؛ لأّن الفعل امل�سّعف فيه لغتان، الأوىل فّك  لل�ّسرط، واأّن ال�سّ
الّت�سعيف وهي لغة احلجازّيني والّثانية الإدغام على لغة متيم، ويجوز يف الإدغام 
ل،  مَتَُحّ فيه ول  تكّلف  الوجه ل  فاإّن هذا  الّثالث؛ وعلى هذا  تقّدم احلركات  كما 
اأّن الفعل جمزوم. وهذه  تبنّي  اأخرى لهذه الآية  ويوؤيد راأينا هذا ورود قراءات 

القراءات هي: 
• ْركم، قراءة نافع، وابن كثري، واأبي عمرو، وحمزة، وعا�سم ويعقوب، 	 ل يَ�سِ

وخلف.
• ْركم، قراءة الك�سائّي منفرًدا.	 ل ي�سُ
• ل، واملهدوّي.	 كم: قراءة عا�سم، واأبي زيد، واملف�سّ رَّ ل ي�سُ
• ل.	 ّحاك، واملف�سّ كم: قراءة عا�سم، وال�سّ رِّ ل ي�سُ
• ل ي�سُرْركم: قراءة اأبّي بن كعب)3(.	

يجيز  »الكتاب« ل  �سيبويه �ساحب  اأّن  تكّلًفا، عدا  فيه  فاإّن  الّثاين  الوجه  اأّما 
اأّن  ا  اأي�سً الّثالث  عف يف الوجه  بالفاء. وال�سّ اإذا مل يقرتن  جميء ال�ّسرط مرفوًعا 

ال�ّسمني احللبّي، الّدّر امل�سون، ج3، �ض 374، 375.  -1
العكربّي، اأبو البقاء عبداهلل بن احل�سني )ت 616هـ(، الّتبيان يف اإعراب القراآن، 2م، )حتقيق علّي حمّمد   -2

البّجاوي(، عي�سى البابي احللبّي و�سركاه، ج1، �ض 289.
يف  مقّدمة  مع  القراآنّية  القراءات  معجم  1988م،  العال  عبد  مكرم  �سامل،  ود.  اأحمد،  عمر  خمتار،   -3

القراءات واأ�سهر القّراء، ط2، الكويت: مطبوعات جامعة الكويت، ج2، �ض 61، 62.
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التكّلف ظاهر فيه، وي�سعف وجه الّتقدمي والّتاأخري عند درا�سة الوظائف الّنحوّية 
املختلفة ملفردات اجلملة يف العربّية.

چ پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ    چ )اآل 

عمران: 142(.
يكون  اأن  الفعل  اأ�سل  اإذ  )َويَْعَلَم(؛  تعاىل:  قوله  الكرمية  الآية  يف  ال�ّساهد 

جمزوًما؛ لأنّه عطف على )َويَْعَلِم( املجزومة.
تاأكل  »ل  قولنا  مثل  يف  الواو  بعد  امل�سارع  الفعل  اأّن  اإىل  الكوفّيون  ذهب 
اأّن  الب�سرّيون فريون  اأّما  رف،  ال�سّ الّلنب«، يكون من�سوبًا على  ال�ّسمك وت�سرَب 
الفعل امل�سارع »وت�سرَب« من�سوب باأن م�سمرة نا�سبة بعد الواو)1(، وقوله تعاىل: 
رف كقول الكوفّيني -  اأهو من�سوب على ال�سّ )َويَْعَلَم( اختلف الّنحوّيون فيه؛ 
بعد واو  نا�سبة  باأْن م�سمرة  اأم من�سوب  رف -  ال�سّ الواو عندهم واو  و�سّميت 

املعّية كما يقول الب�سرّيون؟
)الزجاجي(:  القا�سم  اأبو  »قال  الواو:  باب  يف  »احللل«  كتاب  يف  وجاء 
»الواو« تن�سب الفعل امل�ستقبل اإذا اأردت بها غري معنى العطف، وذلك قولك »ل 

تاأكِل ال�ّسمك وت�سرَب الّلنب«.
»الواو«  اأّن  يوهم  هذا  القا�سم  اأبي  كالم  ظاهر  املف�ّسر)البطليو�سي(:  قال 

تن�سب الفعل امل�ستقبل بنف�سها دون اإ�سمار )اأن(«)2(.
واأّيد هذا الّتوّجه الك�سائّي)189هـ( ومن وافقه من اأ�سحابه، واجلرمّي)225هـ(، 
الأنبارّي، اأبو الربكات عبد الرحمن بن حمّمد بن اأبي �سعيد )ت 577هـ(، الإن�ساف يف م�سائل اخلالف   -1
بني الب�سرّيني والكوفّيني، ط1 )حتقيق ودرا�سة د.جودة مربوك حمّمد مربوك، راجعه د. رم�سان عبد 

الّتّواب(، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 2002م، �ض 442.
اأبو حمّمد عبداهلل بن حمّمد البطليو�سي )ت 521هـ(، احللل يف اإ�سالح اخللل من كتاب  ابن ال�سّيد،   -2

اجُلمل )حتقيق �سعيد عبد الكرمي �سعودّي(، �ض 254.
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وقد ذهبوا اإىل اأّن الّن�سب بعدها هو بها نف�سها)1(.
ويف احلديث عن الواو والفاء جاء يف الرت�ساف اأّن فيهما مذهبني: 

الأّول: ما ذهب اإليه اأحمد بن يحيى)291هـ( من اأنّهما ن�سبا؛ لأنّهما دّل على 
نابت عن  فلّما  اأحّدثك«،  تزرين  »اإن  فاأحّدثك«:  تزورين  »هل  معنى  لأّن  �سرط؛ 
ال�ّسرط �سارعت »كي« فلزمت امل�ستقبل، فعملت عمل »كي«، اأّما املذهب الّثاين 
فما ذهب اإليه ابن ه�سام حني قال اإّن الفعل عندما مل يعطف على ما قبله مل يدخله 
الّرفع ول اجلزم؛ لأّن الفعل املعطوف عليه اإّما اأن يكون مرفوًعا واإّما جمزوًما، فلم 

يبق اإّل الّن�سب)2(.
ول اأدري مِلَ اأغفل الأنبارّي)328هـ( يف الإن�ساف القول باأّن الكوفّيني نهجوا 
نهج اخلليل )181هـ( كبري الب�سرّيني، حني اأعربوا الفعل امل�سارع املن�سوب بعد 
الواو يف اجلمل امل�سبوقة بنفي اأو جزم بالّن�سب على ال�سرف؛ فقد راأى اخلليل 
چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ     چ  يف قوله تعاىل: 
تهنوا  »ل  قيل  فكاأمّنا  رف،  ال�سّ على  من�سوب  »تدعوا«  الفعل  اأّن   )35 )حمّمد: 

واأنتم تدعون اإىل ال�ّسلم«)3(.
وقد مّثل اخلليل على هذا الأمر بقول ال�ّساعر)4(: 

مثَله وتــاأتــَي  ــٍق  ــُل ُخ عــن  ــَه  ــْن َ ت عظيُمل  فــعــْلــَت  اإذا  عليك  عـــاٌر 
اأبو حيان الأندل�سي، ارت�ساف ال�سرب من ل�سان العرب، 1\4668.  -1

5م  ط1،  العرب،  ل�سان  من  رب  ال�سّ ارت�ساف  745هـ(،  )ت  الأندل�سّي  يو�سف  بن  حمّمد  حّيان،  اأبو   -2
اخلاجني  مكتبة  الّتّواب(،  عبد  د.رم�سان  مراجعة  حمّمد،  عثمان  د.رجب  ودرا�سة  و�سرح  )حتقيق 

القاهرة، 1998م، �ض 1668- 1669.
الفراهيدّي، اخلليل بن اأحمد، اجلمل يف الّنحو، )حتقيق د.فخر الّدين قباوة(، موؤ�ّس�سة الّر�سالة بريوت   -3

1985م، �ض68.
قائله اأبو الأ�سود الّدوؤّل، وهو من �سواهد �سيبويه ج1، �ض424، ون�سبه قوم اإىل املتوّكل الكنايّن وين�سب   -4
لغريهما كذلك، انظر احلموّي، ياقوت، معجم البلدان، 7م، دار �سادر، بريوت، ج7، �ض384، وانظر 

ابن ه�سام، اأو�سح امل�سالك، ج4، �ض 181. 
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ولأنه  تاأتي(؛  )واأنت  والأ�سل  )اأنت(  الكناية  اإ�سقاط  على  تاأتي  ن�سب  فقد 
ب)1(. ِرف عن جهته نُ�سِ �سُ

اأّن الفتحة فتحة التقاء  وقول اآخر يف فتح امليم يف )َويَْعَلَم( اأورده ال�ّسمني 
الفتحة  لأّن  بالفتحة؛  اآخره  ُحّرك  اآخر  �ساكن  فلما وقع  والفعل جمزوم،  �ساكنني 

اأخّف اأّوًل من احلركات الأخرى، ولإْتباع حركة الاّلم ثانًيا)2(.
اأّما الأنباري، فقد �سّعف تخريج قول اهلل تعاىل )َويَْعَلَم( باأنّه جمزوم بالعطف 
ُ(، ولكّنه ُفتح ومل يك�سر تبًعا لفتحة الاّلم، واختار الأنباري اأن  على قوله )يَْعَلِم اهللَّ
رف بتقدير )اأن(، اأي مل يجتمع العلم باملجاهدين  يكون الفعل من�سوبًا على ال�سّ

ابرين)3(. وال�سّ
والّراجح عندنا الراأي اّلذي يقول اإّن الفعل )َويَْعَلَم( من�سوب على اإ�سمار 
اأن؛ لأّن الواو - كما نرى - مبعنى اجلمع، كاأنّنا نقول »اأح�سبتم اأن تدخلوا اجلّنة 
ابرين«، ويقّوي هذا الّراأي اأّن الواو تقّدر  قبل اأن يعلم اهلل املجاهدين واأن يعلم ال�سّ

هنا مبعنى »مع«. 
 .)95 )املائدة:  چ  ىت      مت   خت   حت   يبجت   ىب   مب   خب   حب   يئجب   ىئ    مئ   حئ   چ 

امل�سكل يف الآية الكرمية قوله تعاىل: )َفيَْنَتِقُم(، وح�سب القاعدة الّنحوّية اأن يقال 
»ينتقْم« على اجلزم وحذف الفاء؛ ولتخريج قوله تعاىل )َفيَْنَتِقُم( يرى الّزّجاج اأّن 
يد بعد اأن  الفاء جواب اجلزاء »واملعنى اأنّه - واهلل اأعلم - ومن عاد م�ستحالًّ لل�سّ

حّرمه اهلل منه فينتقم اهلل منه اأي فيعذبه اهلل«)4(.

رف"، �ض 68، 69. الفراهيدّي، اجلمل يف الّنحو، حتت عنوان "والّن�سب بال�سّ  -1
ال�ّسمني احللبّي، الّدّر امل�سون، ج3، �ض 411.  -2

الأنبارّي، البيان يف غريب اإعراب القراآن، ج1، �ض 223.  -3
الّزّجاج، معاين القراآن واإعرابه، ج2، �ض 209.  -4
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ول ندري مِلَ اأغفل الّزّجاج الّرفع يف الفعل امل�سارع اجلائي جوابًا للجزاء 
اجلازم؟

وقال »وح�ُسن  ال�ّسرط،  فاأعربها جواب  »الّتبيان«  العكربّي)616هـ( يف  اأّما 
ذلك ملّا كان فعل ال�ّسرط ما�سًيا يف الّلفظ«)1(.

اأو الّداخلة  اأّن »الفاء يف )َفيَْنَتِقُم( جواب ال�ّسرط  اأبو حّيان)745هـ(  ويرى 
ن معنى ال�ّسرط، وهو على اإ�سمار مبتداأ اأي: »فهو ينتقم اهلل  على املو�سول امل�سمَّ

منه«)2(.
اأن تكون �سرطّية؛ فالفاء جوابها و»ينتقم«  اأّن »من« يجوز  ال�ّسمني فريى  اأّما 
خرب ملبتداأ حمذوف اأي »فهو ينتقم«، ول يجوز اجلزم مع الفاء البتة. ويجوز اأن 
تكون مو�سولة ودخلت الفاء يف خرب املبتداأ ملّا اأ�سبه ال�ّسرط؛ فالفاء زائدة واجلملة 

بعدها خرب، ول حاجة اإىل اإ�سمار مبتداأ بعد الفاء بخالف ما تقّدم«)3(.
والفاء الّزائدة عند املرادّي)749هـ( �سربان، اأحدهما الفاء الّداخلة على خرب 
اإذا ت�سّمن معنى ال�ّسرط، نحو »اّلذي ياأتي فله درهم«، فهذه الفاء �سبيهة  املبتداأ 
لة  بفاء جواب ال�ّسرط؛ لأنّها دخلت لتفيد الّتن�سي�ض على اأّن اخلرب م�ستحّق بال�سّ

ا بغريها)4(. املذكورة، ولو حذفت لحتمل كون اخلرب م�ستحقًّ
والّثاين اّلتي دخولها يف الكالم كخروجها، وهذا الق�سم ل يقول به �سيبويه، 

وقال به الأخف�ض وزعم اأنّهم يقولون: اأخوك فوِجَد، واحتّج بقول ال�ّساعر: 
فتاتَهْم فانِكْح  َخـــْولُن  ِهياوقائلٍة:  كما  ِخْلٌو:  احَليَّنْيِ  واأُْكــروَمــُة 

العكربّي، الّتبيان يف اإعراب القراآن، ج1، �ض 462.  -1
اأبو حّيان، البحر املحيط، ج4، �ض 25.  -2
ال�ّسمني، الّدّر امل�سون، ج4، �ض 428.  -3

املرادّي، اجلنى الّداين، �ض 70، 71.  -4
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وبقول عدّي بن زيد)1(: 
بُكـــــــوُر اأم  ٌع،  ُمـــودِّ ت�ســـرُياأَرواٌح،  ذاك  لأيِّ  فانـــُظر:  اأنت 

هوؤلء  اأي  حمذوف،  مبتداأ  خرب  »خولن«  كون  لحتمال  فيهما  حّجة  ول 
خولن وكون »اأنت« فاعل فعل مقدر، يف�ّسره الّظاهر، اأي فانظر اأنت)2(.

عن  نقاًل   - احلاجب  ابن  كافية  على  �سرحه  يف  الّر�سّي)406هـ(  اأورد  وقد 
ابن جعفر- اأّن مذهب �سيبويه تقدير املبتداأ، يف حني قال املرّبد)285هـ( ل حاجة 

اإليه)3(.
يكون  اأن  عمر)4(  ح�سن  يو�سف  رّجح  وقد  جعفر،  ابن  على  ن�ستدّل  ومل 
البلن�سّي، من علماء  اأحمد الأن�سارّي املر�سّي  ابن جعفر هو حمّمد بن جعفر بن 

املغرب، تويّف �سنة )587هـ(.
اإّن »من« ا�سم مو�سول حمّله البتداء، وزيدت  اّلذي يقول  الّتاأويل  ونوؤّيد 
ول  خرب،  رفع  حمّل  يف  »ينتقم«  وجملة  ال�ّسرط،  معنى  املو�سول  لت�سّمن  الفاء 
يكون بعيًدا لو عددنا )من( �سرطّية، والفاء واقعة يف جملة اجلواب ال�سمّية اّلتي 

مبتدوؤها حمذوف.
نون �لّتوكيد �لّثقيلة بعد ل �لّنافية

چ ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یچ 

)الأنفال: 25(.
ابن زيد، َعدّي، ديوان َعدّي بن زيد، )حتقيق حمّمد جّبار املعيبد العّبادّي(، �سركة دار اجلمهورّية للّن�سر   -1
والّطبع، بغداد، 1965م، �ض 84، واحَل�َسنّي، هبة اهلل بن علي بن حمّمد بن حمزة الَعَلوّي )ت 542هـ( 
اأمال ابن ال�ّسجرّي، )حتقيق ودرا�سة د.حممود حمّمد الّطناحي(، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ج1، �ض 

.134
املرادّي، اجلنى الّداين، �ض 70، 72.  -2

الّر�سّي، �سرح الّر�سّي على الكافية، ط2، 3م، )حتقيق يو�سف ح�سن عمر(، من�سورات جامعة قاريون�ض   -3
بنغازي، 1996م، ج4 �ض 112.

فحة ذاتها. "�سّحح وعّلق" على �سرح الّر�سّي على الكافية، انظر امل�سدر نف�سه، ال�سّ  -4
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(؛ اإذ جاءت نون الّتوكيد الّثقيلة  ينَبَّ امل�سكل يف هذه الآية قوله تعاىل: )َل تُ�سِ
بعد ل الّنافية، وهذا ما منعه جمهور الّنحاة.

ه »واأّما امل�سارع فاإن كان حاًل مل  يف تو�سيح املقا�سد، اأورد ال�ّسارح ما ن�سّ
تدخل عليه الّنون«)1( ويق�سد نون الّتوكيد.

ومن  موا�سع حمّددة)2(،  بالّنون يف  فيوؤّكد  م�ستقباًل،  امل�سارع  كان  اإذا  اأّما 
هذه املوا�سع اأن يكون الفعل �سرًطا لـ »اإْن«، مقرونة بـ »ما« الّزائدة كقوله تعاىل: 

ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       چ 

ۓ چ )الإ�سراء: 23(.

رورة  ال�سّ يف  اإّل  الّنافية،  »ل«  بعد  بالّنون  الّتوكيد  منع  اجلمهور  »ومذهب 
واأجازه ابن جّنّي«)3(.

يف  اجتهدوا  الّنافية،  بـ»ل«  امل�سبوق  امل�سارع  توكيد  الّنحاة  جمهور  وملنع 
تخريج الآية الكرمية.

ومن املُحَدثني من جّوز توكيد الفعل امل�سارع امل�سبوق بـ»ل« الّنافية »فتقول 
ل اأدافعّن عن ظامل اأو ل اأدافع عن ظامل«)4(.

توكيد  اأحوال  عن  حديثه  معر�ض  يف  ح�سن)ت1979م(  عّبا�ض  ذكر  وقد 
امل�سارع، اأّن توكيد امل�سارع بالّنون ياأتي قلياًل، »وهو مع قّلته جائز ف�سيح وعالمته 

اأن يكون بعد )ل( الّنافية«)5(. 
)�سرح  ط1،  مالك،  ابن  األفّية  ب�سرح  وامل�سالك  املقا�سد  تو�سيح  749هـ(،  )ت  املرادّي  قا�سم،  اأّم  ابن   -1

وحتقيق اأ.د. عبد الّرحمن علي �سليمان(، دار الفكر العربّي، القاهرة، ج4، �ض 1171.
لال�ستزادة ابن اأّم قا�سم، تو�سيح املقا�سد وامل�سالك، ج4، �ض 1172.  -2

ابن اأّم قا�سم، تو�سيح املقا�سد وامل�سالك، ج4، �ض 1177.  -3
املغال�سة، حممود ح�سني، الّنحو ال�ّسايف، ط3، موؤ�ّس�سة الّر�سالة، بريوت، 1997م، �ض507.  -4

ح�سن، عّبا�ض 1966م، الّنحو الوايف مع ربطه بالأ�ساليب الّرفيعة واحلياة الّلغوية املتجّددة، )ط3(، 4م   -5
م�سر: دار املعارف، ج4، �ض 175.
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اأّما تخريجات الّنحاة لل�ّساهد يف الآية الكرمية فقد تعّددت: 
�لّتخريج �لأّول: 

يف  الّزخم�سرّي  الراأي  هذا  اإىل  وذهب  لالأمر،  جوابًا   ) ينَبَّ تُ�سِ )َل  تَُعّد  اأن 
ة  ب الّظاملني منكم خا�سّ الك�ّساف، فاإذا كان جوابًا لأمر فاملعنى: »اإن اأ�سابتكم ل ت�سِ
ولكّنها تعّمكم«)1( واإىل هذا املعنى ذهب الّزّجاج فقال اإّن بع�ض الّنحوّيني زعموا 

اأّن الكالم جزاء، فيه طرف من الّنهي)2(.
اأّما العكربّي فقد �سّعف هذا الّتخريج، بعد اأن ذكره يف ثالثة اأوجه هذا منها؛ 
لأّن جواب ال�ّسرط مرتّدد فال يليق به الّتوكيد)3(، وقد اأّيد البي�ساوّي اأبا البقاء يف 
الّنهي  ت�سّمن معنى  ملّا  لكّنه  دة،  املوؤكِّ الّنون  به  يليق  ال�ّسرط مرتّدد فال  اأّن جواب 
چ  ں  ں     ڻ   ڱ   ڱ  ڱ   ڱ      ڳ   ڳ        چ  تعاىل  كقوله  فيه  �ساغ 

)النمل: 18(.
الق�سم  غري  يف  املنفّي  على  الّنون  دخول  ذلك  بعد  البي�ساوّي  و�سف  وقد 

بال�ّسذوذ)4(.
اأّما الّنحاة املعرت�سون على هذا الّتخريج فمنهم اأبو حّيان، فلم ي�ست�سغ ت�سبيه 
اأبو  �ُسَلْيَماُن(، فعقَّب  يَْحِطَمنَُّكْم  ال�ّساهد يف الآية الكرمية بقوله تعاىل: )َل  الفّراء 
حّيان: »وهذا املثال بقوله )اْدُخُلوا َم�َساِكَنُكْم( لي�ض نظري )َواتَُّقوا ِفْتَنًة(؛ لأنّه ينتظم 
من املثال والآية �سرط وجزاء كما قّدر، ول ينتظم ذلك هناك، األ ترى اأنّه ل ي�سّح 
الّزخم�سرّي، جار اهلل اأبو القا�سم حممود بن عمر )ت 538هـ(، الك�ّساف عن حقائق غوام�ض الّتنزيل   -1
وعيون الأقاويل يف وجوه الّتاأويل، ط1، 6م، )حتقيق وتعليق ودرا�سة عادل اأحمد عبد املوجود، وعلي 
الّريا�ض، 1998م، ج2، �ض  اأحمد حجازي(، مكتبة العبيكان،  حمّمد معّو�ض، وفتحي عبد الرحمن 

.571
الّزّجاج، معاين القراآن واإعرابه، ج2، �ض 410.  -2

العكربّي، الّتبيان يف اإعراب القراآن، ج2، �ض 621.  -3
البي�ساوّي، اأنوار الّتنزيل، ج3، �ض 55.  -4
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ذاك  اإذ  يرتتّب  لأنّه  ة«؛  خا�سّ منكم  ظلموا  اّلذين  ت�سيب  ل  فتنة  تّتقوا  »اإن  تقدير 
على ال�ّسرط مقت�ساه من جهة املعنى«، وي�سف اأبو حّيان الّزخم�سرّي باأنّه زاد قول 

الفّراء ف�ساًدا وخبط فيه)1(.
ا ابن ه�سام اّلذي راأى يف الّتوكيد هذا خروًجا عن القيا�ض  ومن املانعني اأي�سً

ا، اأّما القيا�ض اّلذي نخال ابن ه�سام عناه فهو دللة الفعل على الطلب. �ساذًّ
»لأّن  بالف�ساد؛  الّزخم�سرّي  اّلذي ذكره  الوجه  ابن ه�سام هذا  وقد و�سف 
 - »وقوله  ة  خا�سّ منكم  ظلموا  اّلذين  ت�سيب  ل  تّتقوها  اإن  فاإنّكم  حينئٍذ«  املعنى 
ة« مردود؛  يعني الّزخم�سرّي - اإّن الّتقدير »اإن اأ�سابتكم ل ت�سيب الّظاملني خا�سّ
تقّدر  اأنّك  ترى  األ  يقّدر من جن�ض الأمر، ل من جن�ض اجلواب،  اإمّنا  ال�ّسرط  لأّن 
)اْدُخُلوا  قوله:  ي�سّح اجلواب يف  نعم،  اأكرْمك«،  تاأتني  »اإن  اأكرْمك«  »ائتني  يف 
عا�سور)1393هـ(  ابن  ومنع  يحطمّنكم«)2(،  ل  تدخلوا  »اإن  ي�سّح  اإذ  َم�َساِكَنُكْم( 
ًة(، واإمّنا كان يجوز  ا هذا الوجه؛ لأنّه مينع منه قوله: )الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخا�سَّ اأي�سً

لو قيل »ل ت�سيبّنكم« كما يظهر بالّتاأّول)3(.
�لّتخريج �لّثاين: 

اأّن )َل( ناهية، واجلملة �سفة لـ )ِفْتَنًة(.
وقد اأورد الّزخم�سرّي ذلك يف الك�ّساف، فاحتمل هذا الوجه اأن يكون �سفة 
على اإرادة القول، كاأنّه مثل: »واتّقوا فتنة مقوًل فيها ل ت�سينّب«، ونظريه قوله)4(: 

واختلْط الّظالم  َجــّن  اإذا  جاوؤوا مبْذٍق هل راأيت الّذئَب قّطْحتى 

اأبو حّيان، البحر املحيط، ج4، �ض 478.  -1
ابن ه�سام، مغني الّلبيب، ج3، �ض 326 - 327.  -2

ابن عا�سور، حمّمد الّطاهر، تف�سري الّتحرير والّتنوير، 29م، الّدار الّتون�سّية للّن�سر، ج9، �ض 317.   -3
لأحمد الرّجاز، وقيل للعّجاج ي�سف رجاًل بالبخل، انظر الّزخم�سرّي، الك�ّساف، ج2، �ض 571.  -4
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اأي: مبذق مقول فيه هذا القول)1(.
ويرى ابن عادل اأّن اعتبار )َل( ناهية، يق�سي اأّل تكون اجلملة �سفة لـ )ِفْتَنًة( 
لأّن اجلملة الّطلبّية ل تقع �سفة، ويجوز اأن تكون حممولة لقول، ذلك القول هو 

فة، ونون الّتوكيد على هذا يف حمّلها)2(. ال�سّ
�لّتخريج �لّثالث: 

يف »اأنوار الّتنزيل« يقول البي�ساوّي)685هـ( عن ال�ّساهد يف الآية الكرمية: 
وباله  فاإّن  للّظلم،  الّتعّر�ض  عن  الّذنب  باتّقاء  الأمر  بعد  نهًيا  يكون  اأن  »ويحتمل 

ة ويعود عليه)3(«. ي�سيب الّظامل خا�سّ
ويقول   ،) ينَبَّ تُ�سِ )َل  يف  الّنهي  ثم  )َواتَُّقوا(  الفعل  يف  الأمر  هنا  فالّتاأويل 
الفّراء: اإّن اهلل تعاىل اأمرهم ثم نهاهم، وفيه طرف من اجلزاء واإن كان نهًيا، ومثله 

قوله: )اْدُخُلوا َم�َساِكَنُكْم( اأمرهم ثم نهاهم، وفيه تاأويل اجلزاء)4(.
واأّيد هذا الوجه العكربّي)5(، والأخف�ض اإذ يقول عن ال�ّساهد »ولكّنه نهي بعد 

اأمر«)6(.
وقد منع هذا الوجه ابن مالك)672هـ(، حني قال عن ال�ّساهد يف الآية »وقد 

زعم قوم اأّن هذا نهي ولي�ض ب�سحيح، ومثله قول ال�ّساعر)7(: 

امل�سدر ال�سابق، �ض 571- 572.  -1
ابن عادل، الّلباب يف علوم الكتاب، ج9، �ض 491.  -2

البي�ساوّي، اأنوار الّتنزيل، ج3، �ض 55.  -3
الفّراء، معاين القراآن، ج1، �ض 407.  -4

العكربّي، الّتبيان يف اإعراب القراآن، ج2، �ض 621.  -5
الأخف�ض، معاين القراآن، �ض 347.  -6

ورد يف ابن مالك، جمال الّدين حمّمد بن عبداهلل الّطائّي اجلّيايّن الأندل�سّي )ت 672هـ(، �سرح الكافية   -7
ال�ّسافية ط1، 2م، )حّققه وقّدم له د.عبد املنعم اأحمد هريدي(، دار املاأمون للرّتاث، 1982م، ج2 �ض 
1404، اأّن البيت من الطويل، قاله الّنمر بن تولب يف �سفة الإبل )ابن تولب، الّنمر، ديوان الّنمر بن تولب 

العكلّي، ط1، دار �سادر للّطباعة والّن�سر، 2000م، �ض 105.



26

AWUJ - Issue (59) - June 2020جملة ج�معة الو�سل - العدد )59( - يونيو 2020

تُْلِحيَنَّها بها  الّدنيا  اجلـــارُة  ّوُلفال  اأناخ حُمَ يف فيها اإن  ول ال�سّ
( اأح�سن لتّ�ساله بـ)َل(، فهو بذلك اأ�سبه بالّنهي كقوله  ينَبَّ اإّل اأّن توكيد )تُ�سِ
تعاىل چڑ  ڑ   کچ )الأعراف: 27(، بخالف قول ال�ّساعر »تُْلِحيَنَّها«؛ 

فاإنّه غري مّت�سل بـ )ل( فَبُعَد �سبُهه بالّنهي)1(.
�لّتخريج �لّر�بع: 

( �سفة لـ )ِفْتَنًة(. ينَبَّ اأّن )َل( نافية، و)تُ�سِ
يف »الّلباب« يقول امل�سّنف اإّن هذا الوجه ي�سكل عليه توكيد امل�سارع يف غري 
ق�سم، ول طلب ول �سرط، وفيه خالف: هل يجري املنفّي بـ »ل« جمرى الّنهي؟ 

فقال بع�سهم: »نعم«)2(.
 ) ينَبَّ واإليه كان قد ذهب قبله اأبو حّيان يف اختياره هذا الوجه؛ فاجلملة )َل تُ�سِ
ة، اإّل اأّن دخول نون الّتوكيد  خربّية �سفة لقوله )ِفْتَنًة( اأي: غري م�سيبة الّظامل خا�سّ
على املنفّي بـ )ل( خمتلف فيه، فاجلمهور ل يجيزونه، ويحملون ما جاء منه على 
رورة، اأو الّندور. واّلذي نختاره اجلواز، واإليه ذهب بع�ض الّنحوّيني، واإذا  ال�سّ

كان قد جاء حلاقها الفعل مبنيًّا بـ )ل( مع الف�سل نحو قول النمر بن تولب: 
لنعيمه َكـــــــــــْن  يُــرْتَ نعيٍم  ذا  ّوُلفــال  اأناخ حُمَ يف فيها اإن  ول ال�سّ
لبوؤ�ســـه ــْن  َك ــرْتَ يُ ِبئي�ض  ذا  ا�ستكىول  اإن  اإليه  �سكوى  فينفُعُه 

فالأْن يلحقه مع غري الف�سل اأوىل)3(.

ابن مالك، �سرح الكافية ال�ّسافية، ج2، �ض 1404.  -1
ابن عادل، الّلباب، ج9، �ض 491.  -2

ابن مالك، �سرح الكافية ال�ّسافية، ج2، �ض 1404.  -3
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�لّتخريج �خلام�س: 
( جواب ق�سم حمذوف، واجلملة �سفة لـ )ِفْتَنًة( اأي  ينَبَّ اأّن قوله تعاىل )َل تُ�سِ

ا قليل لأنّه منفّي. »واهلل ل ت�سينّب«، ودخول الّنون اأي�سً
عند  الأّول  هو  الوجه  هذا  كان  وقد  احللبّي)1(،  ال�ّسمني  الوجه  هذا  اأورد 

العكربّي)2(؛ فهو قول م�ستاأنف، جواب ق�سم حمذوف اأي »واهلل ل ت�سينّب«.
اأي  الاّلم  ُمِطلت  واإمّنا  مثبت،  بعدها  والفعل  الّتوكيد،  لم  الالم  اإّن  وقيل 
الّراأي  هذا  قائلو  وتاأّثر  قيا�ض،  فيها  الّنون  فدخول  األًفا؛  فتوّلدت  فتحتها  اأ�سبعت 

بقراءة من قراأ »لت�سينّب«)3(.
�لّتخريج �ل�ّساد�س: 

باأحد«)4(،  اهلل  اأوقعها  ل  فتنة  »واتّقوا  قيل:  فكاأمّنا  دعائّية،  اجلملة  تكون  اأن 
الّدعاء، في�سري  ( على معنى  ينَبَّ تُ�سِ اإّن )َل  اإىل الأخف�ض قوله:  اأبو حّيان  ون�سب 
ة« وا�ستلزمت الّدعاء على غري الّظاملني)5(. املعنى »ل اأ�سابت الفتنة الّظاملني خا�سّ

�لّتخريج �ل�ّسابع: 
حذفت الواو قبل )َل( فكاأمّنا »واتّقوا فتنة ول ت�سينّب«.

فيما اجتهدنا؛ مل جند غري ابن الأنبارّي اختار هذا الّتوجيه لل�ّساهد يف الآية 
الكرمية، فكاأمّنا عطفت اجلملة على �سابقتها)6(.

ال�ّسمني احللبّي، الّدّر امل�سون، 9\492   -1
العكربّي، الّتبيان يف اإعراب القراآن، ج2، �ض 621.  -2

اأبو حّيان، البحر املحيط، ج4، �ض 477.  -3
ابن عطّية، املحّرر الوجيز، �ض 789.  -4

الّتبيان، ج2، �ض 621 واأبا  الّدّر امل�سون، ج5، �ض 592، والعكربّي،  ال�ّسمني،  انظر مثاًل ل ح�سًرا:   -5
حّيان، البحر املحيط، ج4، �ض 478، وابن عادل، الّلباب، ج9، �ض 492- 493.

الأنبارّي، البيان، ج1، �ض385.  -6
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حذف حرف �لعلة يف �لفعل �مل�سارع
چ چ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ    ڍ  چ )الإ�سراء: 11(.

ال�ّساهد يف قوله تعاىل )َويَْدُع(؛ اإذ حذفت الواو، والأ�سل )ويدعو(؛ فال 
يفيد  فعل  اأهو  )َوَكاَن(  تعاىل  قوله  اآخر يف  و�ساهد  نحويًّا،  الواو  م�سّوغ حلذف 

الّزمن املا�سي؟
تخريج �ل�ّساهد �لأّول: 

حذفت الواو منها يف الّلفظ ومل حتذف يف املعنى؛ لأنّها يف مو�سع رفع، 
فكان حذفها با�ستقبالها الاّلم ال�ّساكنة، ومثلها: 

چ وئ  وئ  چ )العلق: 18(. 

وچ ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ ۇئچ )الن�ساء: 146(.
وقوله چ  ەئ  وئ  وئچ )القمر: 5(.

ولو كّن بالياء والواو كان �سوابًا، وهذا من كالم العرب، قال ال�ّساعر: 
ــلــيــق درهــمــا ـــفٌّ مـــا تُ ــاك ك ــف جوًدا واأخرى تُعِط بال�ّسيف الّدماك

وقال بع�ض الأن�سار: 
يوٍم ــْدر  ق ب�سارتي  تخفى  اإع�ساري)1(لي�ض  �سيمتي  تخِف  ولقد 

ال�ّساهد يف البيت الأّول قول ال�ّساعر »تعِط«، والأ�سل تعطي، اأّما ال�ّساهد يف 
البيت الّثاين فهو »تخِف« والأ�سل »تخفي«.

وقوع  �سرعة  على  الّتنبيُه  حذفها  يف  ال�ّسّر  اأّن  فريى  املّراك�سّي)721هـ(  اأّما 

الفّراء، معاين القراآن، ج 2، �ض 118.  -1
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الفعل و�سهولته على الفاعل، و�سّدة قبول املنفعل املتاأّثر به يف الوجود. ويف قوله 
يف  ي�سارع  كما  فيه  وي�سارع  عليه  �سهل  اأنّه  على  دللة  اْلإِْن�َساُن(  )َويَْدُع  تعاىل: 

اخلري، بل اإثبات ال�سّر اإليه من جهة ذاته اأقرب اإليه من اخلري)1(.
خط  مر�سوم  من  الدليل  »عنوان  كتابه  من  باملّراك�سّي  ال�ّسيوطّي  وا�ستعان 

التنزيل« �ض 89.
وقال ابن عطّية اإّن الواو �سقطت من )َويَْدُع( يف خّط امل�سحف؛ لأنّهم كتبوا 

امل�سموع)2(.
تخريج ال�ّساهد الّثاين: 

بها  يراد  باأن  تتّم  »كان«  اأّن  الّت�سهيل  �سارح  اأورد  )َوَكاَن(،  تعاىل:  قوله  يف 
معنى »ثبت«، وثبوت كّل �سيء بح�سبه، فتارة يعرّب عنه بالأزلّية نحو »كان اهلل ول 

�سيء معه«، وتارة يعرّب عنه بحَدث كقوله)3(: 
ــوين ــئ ــاأدف ف ــاء  ــت ــ�ــسّ ال ـــان  ك ــتــاءاإذا  ــه الــ�ــسّ ــِرُم ــه ــيــخ يُ ــــاإّن الــ�ــسّ ف

وتارة يعرّب عنه بـ »ح�سر«، كقوله تعاىل چ ې  ى   ى  ائ    ائ  ەئ     ەئچ 
)البقرة: 280(. 

وتارة يعرّب عنه بـ »قّدر اأو وقع نحو«، »ما �ساء اهلل كان«)4(.
اأّما الّزرك�سّي فيتحّدث عن معاين )كان( يف القراآن؛ فيقول: »وحيث اأخرب بها 
ط1  القراآن،  علوم  يف  الإتقان  911هـ(،  )ت  بكر  اأبي  بن  الّرحمن  عبد  الّدين  جالل  ال�ّسيوطّي،  انظر   -1
نا�سرون  الّر�سالة  موؤ�ّس�سة  م�سطفى(،  �سيخ  م�سطفى  عليه  وعّلق  به  اعتنى  الأرناوؤوط،  �سعيب  )حتقيق 

دم�سق وبريوت، 2008م، �ض 746، 747. حتت عنوان »يف مر�سوم اخلّط واآداب كتابته«.
ابن عطّية، املحّرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز، �ض 1131.  -2

ورد عند ابن مالك، �سرح الّت�سهيل، ج1، �ض341: "قائله الّربيع بن �سبع الفزارّي اأحد املعّمرين.  -3
ابن مالك، �سرح الت�سهيل، ط1، 2م، )حّققه وقّدم له د.عبد املنعم اأحمد هريدي(، دار املاأمون للرّتاث،   -4

1982م، ج1، �ض 342.
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عن �سفات الآدمّيني؛ فاملراد الّتنبيه على اأنّها فيه غريزة وطبيعة مركوزة يف نف�سه 
)الأحزاب:  ۇئچ  ۇئ   وئ   وئ   وچ   ،)11 )الإ�سراء:  ڍچ  ڇ     ڇ   چ  نحو 

.)1()72
چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ)طه: 117(.

قوله  اآدم وزوجه يف  اإىل  فقد كان اخلطاب  )َفَت�ْسَقى(،  تعاىل  قوله  ال�ّساهد 
تعاىل: )َفاَل يُْخِرَجنَُّكَما( واخلطاب للمثّنى، ولكّن ال�ّساهد جاء مفرًدا.

قال ال�ّسمني احللبّي يف ذلك »واأ�سند ال�ّسقاوة اإليه دونها؛ لأّن الأمور مع�سوبة 
بروؤو�ض الّرجال، وح�ّسن ذلك كونُه راأ�ض فا�سلة«)2(.

وعرّب عن هذا العكربّي ب�سيغة اأخرى: »اأفرد بعد الّتثنية لتتوافق روؤو�ض الآي 
مع اأّن املعنى �سحيح؛ لأّن اآدم عليه ال�ّسالم هو املكت�سب، وكان اأكرث بكاء على 

اخلطيئة منها«)3(.
�ض بقوله )َفَت�ْسَقى( من حيث  اأّما ابن عطّية فيقول: »اإّن اآدم عليه ال�ّسالم ُخ�سِّ
كان املخاطب اأّوًل املق�سود يف الكالم، وقيل بل ذلك لأّن اهلل تعاىل جعل ال�ّسقاء 

يف معي�سة الّدنيا يف حّيز الّرجال«)4(.
چ گ  گ    گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ    چ )الأنبياء: 30(.

مري بلفظ الّتثنية واملتقّدم  ال�ّساهد يف الآية الكرمية قوله تعاىل )َكانََتا(، وال�سّ
َماَواِت َواْلأَْر�َض( جمع. )ال�سَّ

 يقول الّزخم�سرّي: »واإمّنا قيل )َكانََتا( دون »كّن«؛ لأّن املراد جماعة ال�ّسماوات 
الّزرك�سّي، الربهان يف علوم القراآن، حتقيق حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار الرتاث، �ض 4\ 124.   -1

ال�ّسمني، الّدّر امل�سون، ج8، �ض 112.  -2
العكربّي، الّتبيان يف اإعراب القراآن، ج2، �ض 906.  -3

ابن عطّية، املحّرر الوجيز، �ض 1269.  -4
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نوًعا  ال�ّسماوات  »جعل  بقوله  ذلك  عن  حّيان  اأبو  ويعرّب  الأر�ض«)1(،  وجماعة 
والأر�سني نوًعا، فاأخرب عن الّنوعني كما اأخرب عن اثنني، كما تقول »اأ�سلحت بني 
القوم« و»مّر بنا غنمان اأ�سودان« لقطيَعي غنم، وقال اأبو احل�سن احلويّف)968هـ(: 
نفني، ومنه قول الأ�سود بن  َماَواِت( جمع؛ لأنّه اأراد ال�سّ قال )َكانََتا َرْتًقا( و )ال�سَّ

يعفر: 
كالهما واحلـــتـــوف  ــة  ــّي املــن �سوادياإّن  يرُقباِن  املــحــارَم  يــويف 

لأنّه اأراد الّنوعني)2(. ويورد ابن عطّية اأّن )َكانََتا( من حيث هما نوعان ونحوه 
قول عمرو بن �ُسيَْيم: 

قي�ٍض ــاَل  ــب ِح اأّن  يــحــزْنــَك  انقطاعا)3(اأمل  تباينتا  قــد  وتــغــِلــَب 
اأّما ال�ّساهد يف البيت ال�ّسعرّي فقوله »تباينتا«، والأ�سل على اجلمع تباينت.

چ ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ )النور: 48(.

مري، وقد تقّدمه  اأُفرد ال�سّ ال�ّساهد يف الآية الكرمية قوله تعاىل )ِليَْحُكَم(؛ اإذ 
مري امل�سترت يف  ِ َوَر�ُسوِلِه(. كان راأي البي�ساوّي يف تف�سريه اأّن ال�سّ ا�سمان هما )اهللَّ
احلاكم ظاهًرا، واملدعّو  فاإنّه  عليه و�سّلم-  اهلل  الّنبّي -�سّلى  اإىل  يعود  )ِليَْحُكَم( 
اإليه، وذكر اهلل لتعظيمه والّدللة على اأّن حكمه �سّلى اهلل عليه و�سّلم يف احلقيقة 

حكم اهلل تعاىل)4(.
ويوؤّيد البي�ساويَّ ابن عا�سور)1973م(؛ لأّن حكم الّر�سول حكم اهلل؛ لأنّه ل 

يحكم اإّل عن وحي)5(.
الّزخم�سرّي، الك�ّساف، ج4، �ض 140.  -1

اأبو حّيان، البحر املحيط، ج6، �ض 286.  -2
ابن عطّية، املحّرر الوجيز، �ض 1279.  -3

لال�ستزادة البي�ساوّي، اأنوار الّتنزيل، ج4، �ض 111.  -4
ابن عا�سور، تف�سري الّتحرير والّتنوير، الّدار الّتون�سّية للّن�سر.، ج18، �ض270  -5
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اإىل  َوَر�ُسوِلِه(   ِ اهللَّ )اإِىَل  يقول: »معنى  اإذ  اأخرى؛  نظرة  فله  الّزخم�سرّي  اأّما 
ر�سول اهلل، كقولك »اأعجبني زيد وكرمه«، تريد كرم زيد، ومنه قوله: 

ِطْه ُغلِّ�ْسَنُه قبل الَقَطا وُفرَّ
اأراد قبل ُفّرط الَقطا)1(.

 چ ىئ   ىئ  ىئ  ی         ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  چ )النور: 52(.

ال�ّساهد يف الآية الكرمية قوله تعاىل: )َويَتَّْقِه( بت�سكني القاف وك�سر الهاء.
والأ�سل ح�سب القاعدة الّنحوّية اأن يقال »ويتَِّقه«، وقد خّرج الآية الكرمية 

عدد من الّنحاة واملف�ّسرين؛ فالّزخم�سرّي يقول اإنّها »�سبه تَِقِه بكِتف خمفَّف«)2(.
ويقول ابن عادل يف »الّلباب«: »واأّما ت�سكني القاف فاإنّهم حملوا املنف�سل على 
املّت�سل؛ وذلك اأنّهم ي�سّكنون عني »فْعل« فيقولون »كْبد« و»كْتف« و»�سرْب« يف 
»كِبد« و»كِتف« و»�سرِب«؛ لأنّها كلمة واحدة ثّم اأجري ما اأ�سبه ذلك من املنف�سل 
َرى املّت�سل؛ فاإّن »يتَِّقه« �سار منه »تَِقه« مبنزلة »َكِتف« ف�سّكن كما ي�سّكن، ومنه:  جُمْ

قالت �ُسليمى ا�سرَتْ لنا �سويقا)3(
ب�سكون الّراء)4(.

اأّن »يتَّْقِه« فعل م�سارع جمزوم وعالمته حذف الآخر للعّلة  ويرى الباحثان 
الياء، وبقيت الك�سرة على الهاء داّلة عليها، وحّلت ال�ّسكون تخفيًفا حمّل الك�سرة 

املحذوفة، اّلتي كانت تدّل على حرف العّلة املحذوف.
الّزخم�سرّي، جار اهلل اأبو القا�سم حممود بن عمر )ت 538هـ(، الك�ّساف عن حقائق غوام�ض الّتنزيل   -1
وعيون الأقاويل يف وجوه الّتاأويل، ط1، 6م، )حتقيق وتعليق ودرا�سة عادل اأحمد عبد املوجود، وعلي 

حمّمد معّو�ض، وفتحي عبد الرحمن اأحمد حجازي(، مكتبة العبيكان، الّريا�ض، 1998م.
امل�سدر نف�سه، ج4، �ض 315.  -2

ورد يف حا�سية ابن عادل، الّلباب، ج14، �ض 431: قاله العذافر الكندّي.  -3
ابن عادل، الّلباب، ج14، �ض 431.  -4
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چ گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ     ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے    ۓ    ۓ       
ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  چ )الفرقان: 7 - 8(.

)اأو  الفعالن  جاء  فقد  و)تَُكوُن(،  )يُْلَقى(  تعاىل:  قوله  الآيتني  يف  ال�ّساهد 
اأحدهما( مرفوعني، وظاهر القول اأن يكونا من�سوبني عطًفا على )َفيَُكوَن(.

اأّما اجلواب فيكون يف اأّن الفعلني )يُْلَقى( و)تَُكوُن( ُعطفا على الفعل املا�سي 
يف  املن�سوب  )َفيَُكوَن(  على  يعَطفا  اأن  يجوز  ول  ل،  نُنزِّ مبعنى  لأنّه  )اأُْنِزَل(؛ 
اجلواب؛ لأنّهما مندرجان يف الّتح�سي�ض يف حكم الواقع بعد لول، ولي�ض املعنى 
على اأنّهما جواب للّتح�سي�ض فيعطفا على جوابه)1(. اأّما عبارة الّنّحا�ض عن الفعل 
)يُْلَقى( فهي »يف مو�سع رفع، واملعنى »اأو هاّل يُلقى اإليه كنز اأو هاّل تكون له جّنة 

ياأكل منها«)2(.
وفيما اجتهدنا مل جند اآراء اأخرى تخالف ما �سبق.

ۇئ   ۇئ   وئ        وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى   ى   ې   ې   ې   ې        ۉ    ۉ   چ 

ۆئ    چ )الفرقان: 10(.

الاّلم  �سكون  اأّن  اأحدهما  وجهني:  يحتمل  )َويَْجَعْل(  يف  ال�ّساهد  وتخريج 
واإمّنا  مرفوع،  اأنّه  والّثاين  ال�ّسرط،  لأنّه جواب  )َجَعَل(  على حمّل  عطًفا  للجزم 

�ُسّكن لأجل الإدغام، قاله الّزخم�سرّي وغريه، وفيه نظر«)3(. 
ېئ   ۈئېئ   ۈئ     ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   چ 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

ال�ّسمني، الّدّر امل�سون، ج8، �ض 458.  -1
الّنّحا�ض، اإعراب القراآن، ج3، �ض 152.  -2

ا.لزخم�سري، الك�ساف، 4\ 335-334.  -3
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ڀ  ٺ  ٺ  چ )الأحزاب: 30 - 31(.

الفعالن،  ُذّكر  اإذ  (؛  ِمْنُكنَّ و)يَْقُنْت   ) ِمْنُكنَّ )يَاأِْت  تعاىل  قوله  ال�ّساهدان يف 
بينما املخاطب جماعة الإناث يف كّل اآية.

ر الفعالن حماًل على لفظ )َمْن( يف كّل اآية، ولي�ض حماًل على معناها. ُذِكّ
ومن الّنحوّيني من ي�ست�سعف الّرجوع اإىل الّتذكري بعد الّتاأنيث، ومنهم من 

ل ي�ست�سعفه، وي�ستدّل بقوله: چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃڃ  چ )الأنعام: 139()1(.

عطف �لفعل �مل�سارع
چ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې  ې  ې  ىچ )الزمر: 

.)54
ُروَن(؛ اإذ ُعطف فعل مرفوع على فعل من�سوب  ال�ّساهد يف قوله تعاىل )تُْن�سَ

وهو قوله تعاىل )يَاأِْتيَُكُم(. 
اأعلم -  اأراد - وهو  تعاىل  باأّن اهلل  الإ�سكال  الّدروي�ض)1403هـ( هذا  ف�ّسر 
الِعَدة باإخبارهم باأنّه لن ين�سرهم اأبًدا يف ال�ستقبال، ما داموا م�سّرين على عدم 

الإنابة حمجمني عن الإ�سالم)2(.
ويرى الباحثان اأنّه عطف ا�ستئناف، فلو كان عطف ن�سق على )يَاأِْتيَُكُم( لف�سد 

املعنى لأنه �سي�سرك الثاين )املعطوف( مع الأول )املعطوف عليه( يف احلكم.
ڌ    ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ     چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ    ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   چ 

ڌڎ  ڎ    ڈ  ڈ    ژ چ )ال�سورى: 24(.
الأنبارّي، البيان يف غريب اإعراب القراآن، ج2، �ض 267- 268.  -1

الّدروي�ض، اإعراب القراآن الكرمي وبيانه، دار ابن كثري، 1992، ج6، �ض 529.  -2
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(، اإذ جاء مرفوًعا بعد اأن عطف  ال�ّساهد يف الآية الكرمية قوله تعاىل: )َويُِحقُّ
على فعلني جمزومني هما )يَْخِتْم( و )َومَيُْح(.

اأّما امل�ساألة الأوىل فاإّن قوله تعاىل: )َومَيُْح( لي�ض جمزوًما؛ اإذ لو كان جمزوًما 
فاجلملة  �سرط؛  من غري  الباطل  اهلل ميحو  فاإّن  املعنى؛  لف�سد  ال�ّسرط  على جواب 
الواو  اإّن  املراك�سي:  قال  )َومَيُْح(،  من  حذفت  الواو  فاإّن  الّثانية  اأّما  ا�ستئنافّية، 
حذفت؛ عالمة على �سرعة املحو وقبول الباطل له ب�سرعة، ولي�ض )َومَيُْح( معطوًفا 
على )يَْخِتْم( اّلذي مثله؛ لأنّه ظهر مع )َومَيُْح( ا�سم الفاعل، وعطف على الفعل ما 

.)1() بعده وهو )َويُِحقُّ احْلَقَّ
ومن  ال�ّساكنني،  للتقاء  الّلفظ  من  �سقطت  الواو  اأّن  العكربّي  وي�سيف 

امل�سحف حماًل على الّلفظ)2(.
اأّما  وغريهما.  احللبّي)4(،  وال�ّسمني  عادل)3(،  ابن  العكربّي  طرح  اأّيد  وممَّن 
چ  ڇڇ    چچ   چ   چ   چ  الكرميتني  بالآيتني  هذا  على  مّثل  فقد  مّكي)5( 
)الإ�سراء: 11(، وچ وئ  وئچ )العلق: 18(، وكذا فعل الأنبارّي يف البيان)6(.
وعلى هذا اتّ�سح تاأويل ال�ّساهد يف الآية القراآنّية، فهو كالم م�ستاأنف مرفوع.
ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ     ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   چ 

ڤ  ڤ  ڤ            ڤ  ڦ  ڦ             ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ )ال�سورى: 

.)35 - 33
لبنان،  الإ�سالمي،  الغرب  دار  �سلبي،  هند  التنزيل، حتقيق  مر�سوم خط  من  الّدليل  عنوان  البّناء،  ابن   -1

1990، �ض 89.
العكربّي، الّتبيان يف اإعراب القراآن، ج2، �ض 1132.  -2

ابن عادل، الّلباب، ج17، �ض 193.  -3
ال�ّسمني، الّدّر امل�سون، ج9، �ض 551- 552.  -4

مّكّي، م�سكل اإعراب القراآن، ج3، �ض 23.  -5
الأنبارّي، البيان يف غريب اإعراب القراآن، ج2، �ض 347.  -6
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ال�ّساهد قوله تعاىل: )َويَْعَلَم(؛ فقد عطف على اأفعال جمزومة، وجاء من�سوبًا 
والّظاهر اأن ياأتي جمزوما.

يف ن�سب ال�ّساهد اأوجه: 
رف، والأ�سل اأّن ال�ّساهد )َويَْعَلَم(  اأّولها: كما قال الفّراء باأنّها ن�سبت على ال�سّ
ِرف عنه معطوُفه نُ�سب، كقول ال�ّساعر)1(:  مردود على اجلزم، لكن اجلزم اإذا �سُ

يهِلْك قــابــو�ــَض  اأبــو  يهِلْك  ــِض والــبــلــُد احلـــراُمفــاإن  ــا� ــّن ــُع ال ــي رب
عي�ٍض بــذنــاِب  بــعــَده  �ــَســنــاُمومُن�ِســَك  ــه  ل لي�ض  ــهــِر  الــظَّ اأجــــبِّ 

رف)2(. والّرفع جائز يف املن�سوب مثل ال�سّ
اأّما ال�ّساهد يف قول ال�ّساعر، فهو قوله »ومن�سَك«، والأ�سل اجلزم عطًفا على 

يهِلْك.
رف �سرُف العطف عن الّلفظ اإىل العطف على  ونعيد ما �سبق، اأّن معنى ال�سّ
رف يف هذه الآية:  املعنى، ون�سب ال�ّسمني احللبّي اإىل الّزّجاج قوله يف معنى ال�سّ
اإذ يكون املعنى:  اأنّه ملّا مل يَح�ُسْن عطف )َويَْعَلَم( جمزوًما على ما قبله،  »وذلك 
اإن ي�ساأْ يعلْم ُعِدل اإىل العطف على م�سدر الفعل اّلذي قبله، ول يتاأتّى ذلك اإّل 
باإ�سمار »اأْن« ليكوَن مع الفعل يف تاأويل ال�سم)3(، وثاين الأوجه: قول الكوفّيني 
رف يعنون اأّن الواو نف�سها هي اّلتي ن�سبت، ولي�ض »اأْن«  اإنّه من�سوب بواو ال�سّ
امل�سمرة. وهذا قول اأبي عمر اجلرمّي؛ فقد ذهب اإىل اأّن الواو عاملة لأنّها خرجت 

من باب العطف، وهذا ما بّطله الأنبارّي)4(.
ورد يف الفّراء، معاين القراآن، ج3، �ض 24 اأّن البيتني للّنابغة الّذبيايّن، وانظر البغدادّي، اخلزانة، ج4   -1

�ض95.
الفّراء، معاين القراآن، ج3، �ض 24.  -2

ال�ّسمني، الّدّر امل�سون، ج9، �ض 558.  -3
لال�ستزادة الأنبارّي، الإن�ساف يف م�سائل اخلالف، م�ساألة 78، �ض 443.  -4
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اأّما ثالث الأوجه فهو قول الفار�سّي اأبي علّي)377هـ( اإّن الّن�سب على اإ�سمار 
»اأْن« اأمثل من غريه يف العطف على جزاء ال�ّسرط)1(.

وذكر ال�ّسمني قول الفار�سّي اإنّه من�سوب على اإ�سمار »اأْن«؛ لأّن قبلها جزاء، 
تقول: »ما ت�سنْع اأ�سنْع واأكرَمك«)2(.

اأّما الوجه الّرابع فهو الّن�سب عطًفا على تعليل حمذوف تقديره »لينتقَم منهم 
ويعلم اّلذين«. ونحُوه يف العطف على الّتعليل املحذوف غري عزيز يف القراآن، 

وهذا ما ا�ستبعده اأبو حّيان يف تف�سريه)3(.
رف - هو الّراجح لعدم  ويرى الباحثان اأّن الوجه الأّول - الّن�سب على ال�سّ
الّتقدير فيه؛ لأّن املعنى كان على جهة ثم �سرف اإىل غريها؛ فيتغرّي الإعراب تبًعا 

رف، ول تكّلف يف هذا الوجه. لذلك ال�سّ
مبچ  خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ     ی   ی   ی   چ 

)احلديد: 18(.
قوله  على  املا�سي،  الفعل  وا(  )َواأَْقَر�سُ عطف  الكرمية،  الآية  يف  ال�ّساهد 

ا.  ِقنَي(، ومن الّنحاة من مينع عطف الفعل على ال�سم واإن كان م�ستقًّ دِّ )امْلُ�سَّ
الفعل  اأنّه يح�سن عطف ال�سم على  ال�ّسهيلي)581هـ(  اإىل  ال�ّسيوطّي  ن�سب 
ويقبح عك�سه، ول يجوز الّتعاطف بني فعل وا�سم ل ي�سبهه، ول فعلني اختلفا يف 
الّزمان)4(، وقد خّطاأ ابن عادل عطف الفعل على ا�سم الفاعل؛ لأنه يلزم الف�سل بني 
ِقنَي( قبل متام  دِّ َقاِت( عطف على )امْلُ�سَّ دِّ لة باأجنبّي، األ ترى اأّن )َوامْلُ�سَّ اأبعا�ض ال�سّ
مري تذكرًيا وتاأنيًثا. َقاِت( لتغاير ال�سّ دِّ لة؟ ول يجوز اأن يكون عطًفا على )َوامْلُ�سَّ ال�سّ

لال�ستزادة الفار�سّي، اأبو علّي، احلّجة للقّراء ال�ّسبعة، ج6، �ض 131- 132.  -1
ال�ّسمني، الّدّر امل�سون، ج9، �ض 559.  -2

املرجع نف�سه، ج9، �ض 560.  -3
ال�ّسيوطّي، همع الهوامع، 5\272  -4



38

AWUJ - Issue (59) - June 2020جملة ج�معة الو�سل - العدد )59( - يونيو 2020

اأنّه يوؤّيد عطف الفعل على ا�سم الفاعل، يظهر  ويُفهم من اإعراب اأبي البقاء 
هذا عندما وّجه اإعراب ال�ّساهد اأنّه معرت�ض بني ا�سم اإّن وخربها، وهو »ي�ساعف 

لهم«، فقال: »واإمّنا قيل ذلك لئاّل يعطف املا�سي على ا�سم الفاعل«)1(.
ومنع املازيّن)248هـ( واملرّبد)285هـ( والّزّجاج)311هـ( عطف ال�سم على 
الفعل وعك�سه؛ لأّن العطف اأخو التثنية، فكما ل ين�سّم فيها فعل اإىل ا�سم؛ فكذا ل 

يعطف اأحدهما على الآخر)2(.
ما  متاًما  يغاير  ما  ال�ّسهيلّي  اإىل  فين�سب  ال�سرب«  »ارت�ساف  اأبو حّيان يف  اأّما 
ن�سبه اإليه ال�ّسيوطّي، فيقول: »وزعم اأبو القا�سم ال�ّسهيلّي اأنّه يح�سن عطف الفعل 
على ال�سم اإذا كان ا�سم فاعل، ويقبح عطف ال�سم على الفعل نحو »مررت برجل 

يقوم وقاعد«)3(.
ومن املانعني كذلك الّرازّي)604هـ()4(، واأبو حّيان)5(.

وقد تاأّول الّنحاة ال�ّساهد على اأوجه: 
�لوجه �لأّول: 

اإّن حمذوف تقديره يفلحون،  وا( جملة م�ستاأنفة، وخرب  عّد جملة )َواأَْقَر�سُ
ا()6(. اَعُف( يف حمل ن�سب �سفة لـ )َقْر�سً وجملة )يُ�سَ

العكربّي، الّتبيان، ج2، �ض 1209.  -1
ال�ّسيوطّي، همع الهوامع، ج3، �ض 192.  -2

ال�سهيلي، نتائج الفكر يف النحو، 212  -3
الّرازّي، الّتف�سري الكبري، ج29، �ض 231.  -4
اأبو حّيان، البحر املحيط، ج8، �ض 223.  -5

الألو�سّي، روح املعاين يف تف�سري القراآن العظيم وال�ّسبع املثاين، ط1، 30م، )حتقيق علّي عبد الباري   -6
عطّية(، دار الكتب العلمّية، 2001م، ج9 �ض 182.
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�لوجه �لّثاين: 
ِقنَي(؛ لأنّه ملّا وقع �سلة لـ »األ« حّل  دِّ اأنّه معطوف على ا�سم الفاعل يف )امْلُ�سَّ
حمّل الفعل فكاأنّه قيل: »اإّن اّلذين �سّدقوا واأقر�سوا« وعليه جمهور املعربني، وقد 

و�سفه ال�ّسمني احللبّي باأنّه فا�سد كما مّر.
ابن  كذلك  واأّيده  مالك)1(،  ابن  الفاعل  ا�سم  على  العطف  وجه  اأّيد  وممّن 
يعي�ض)643هـ()2(، يف �سرحه على الّزخم�سرّي، والعكربّي)3(، وكذلك ابن مالك 

يف �سرح الكافية)4(. 
�لوجه �لّثالث: 

اأقر�سوا«  »اّلذين  قيل  كاأنّه  عليه،  الأّول  لدللة  حمذوف  ملو�سول  �سلة  اأنّه 
كقوله)5(: 

منكْم اهلل  ــوَل  ــس ر� يهجو  ــــه �ــســواءاأَمـــْن  ويـــنـــ�ـــســـُره وميــــدُح
اأي: ومن ين�سره)6(.

�لوجه �لّر�بع: 
اأنّها جملة معرت�سة بني اإّن وا�سمها وخربها. وقد مّر اأّن اأبا البقاء عّقب على 
ا  اأي�سً الوجه  هذا  ذكر  وقد  الفاعل،  ا�سم  على  املا�سي  يعطف  لئاّل  الّتاأويل؛  هذا 

ابن مالك، �سرح الّت�سهيل، ج1، �ض 201.  -1
ل، حتقيق اإمييل يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، 2001، ج2، �ض 400. ابن يعي�ض، �سرح املف�سّ  -2

العكربّي، الّتبيان يف اإعراب القراآن، 2م، )حتقيق علّي حمّمد البّجاوي(، عي�سى البابي احللبّي و�سركاه.،   -3
ج2، �ض 1209.

ابن مالك، �سرح الكافية ال�ّسافية، ج4، �ض 1218.  -4
ابن ثابت، ح�ّسان، ديوانه �ض 18.  -5

ابن عادل، الّلباب، ج 18، �ض 484.  -6
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ونرى  الّلوزينج.  بح�سو  العرتا�ض  هذا  �سّبه  اّلذي  والّرازّي)2(  عادل)1(،  ابن 
جواز عطف الفعل على ال�سم امل�ستّق، لكرثة الّنحاة اّلذين جّوزوا ذلك، منهم 

ابن الأنبارّي يف البيان عند معر�ض حديثه عن قوله تعاىل چ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       
ڱ  ڱں چ )امللك: 19(، وقد مّثل بقول الّراجز)3(: 

الــعــواهــِج مــن  بي�ساَء  ُربَّ  ــا  دارِجي اأو  حبـا  قــد  �سـبّي  اأُمُّ 

ّبان)4(. كذا كان يف حا�سية ال�سّ
جازم �لفعل �مل�سارع

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ   چ 

ۓ  ڭ        ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ                ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې       ې      ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ      وئچ )ال�سف: 10 - 12(.

ال�ّساهد قوله تعاىل: )يَْغِفْر( امل�سارع املجزوم، فما اّلذي جزمه؟
اأّما تخريج ال�ّساهد ففيه اأقوال: 

اأن يكون جوابًا لالأمر يف املعنى يف قوله تعاىل: )َهْل اأَُدلُُّكْم( كقولك للّرجل: 
هل اأنت �ساكت؟ معناه: ا�سكت)5(. واأّيده الّنّحا�ض يف كتابه)6(.

امل�سدر ال�سابق ج18 �ض 483.  -1
الّرازّي، الّتف�سري الكبري، ج10، �ض462.  -2

ا�سمه جندب بن عمرو، يذكر فيه امراأة ال�ّسّماخ بن �سرار الغطفايّن، انظر ابن ه�سام، اأو�سح امل�سالك   -3
ج3 �ض 394.

ّبان، دار الكتب العلمية، بريوت، 1997، 3\ 187. ّبان، حا�سية ال�سّ ال�سّ  -4
الفّراء، معاين القراآن، ج3، �ض 154.  -5

الّنّحا�ض، اإعراب القراآن، ج4، �ض 422.  -6
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ِ َوَر�ُسوِلِه(؛ لأّن  اأّما الّزّجاج فقال: وقوله: )يَْغِفْر(، هذا جواب )تُوؤِْمُنوَن ِباهللَّ
معناه معنى الأمر كاأمّنا قيل: »اآمنوا باهلل ور�سوله وجاهدوا يغفْر لكم«)1(، واأّيد هذا 

الوجه الأنبارّي.
ه: »وزعم  اأّما قول الفّراء ال�ّسابق فقد خّطاأه الأنبارّي؛ فقد اأورد الأنبارّي ما ن�سّ
قوم اأّن )يَْغِفْر( جمزوم لأنّه جواب ال�ستفهام، ولي�ض كذلك؛ لأنّه لو كان كذلك 
لكان تقديره: »اإن دللتكم على جتارة يغفْر لكم«، وقد دّل كثرًيا على الإميان ومل 

يوؤمنوا ومل يغفر لهم«)2(.
اأي اأّن املغفرة تكون حا�سلة مبجّرد دللته اإّياهم على اخلري، ولي�ض على فعله؛ 
وهذا ما رف�سه الأنبارّي، وكذلك خّطاأ العكربّي ما قاله الفّراء عندما ا�ستبعد ذلك، 
الكالم،  عليه  دّل  حمذوف  �سرط  جواب  )يَْغِفْر(  تعاىل:  قوله  يكون  اأن  ووجه 

وتقديره »اإن توؤمنوا يغفْر لكم«)3(.
ال�ّسرط  اأداة  حذف  العربّية  يف  كرث  فقد  العكربّي؛  توجيه  اإىل  منيل  ولعّلنا 

وفعله، ولعّل هذا يوافق املعنى املق�سود، واهلل اأعلم.
چ ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ېچ )املنافقون: 10(.

ال�ّساهد يف قوله تعاىل )َواأَُكْن(؛ اإذ ُعِطف فعل جمزوم على فعل من�سوب.
لأّن  َق(؛  دَّ )َفاأَ�سَّ مو�سع  على  بالعطف  جمزوم  اأنّه  ففيه  ال�ّساهد  تخريج  اأّما 
ظهور  عدم  املو�سع  على  احلمل  وقّوى  الّتمّني،  جواب  على  اجلزم  مو�سعه 

الإعراب فيه)4(.
لال�ستزادة الّزّجاج، معاين القراآن واإعرابه، ج5، �ض 166.  -1

ابن الأنباري، البيان يف غريب اإعراب القراآن، ج2، �ض436.  -2
العكربّي، الّتبيان يف اإعراب القراآن، ج2، �ض 1221.  -3

الأنبارّي، البيان يف غريب اإعراب القراآن، ج2، �ض 441.  -4
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اأّما اأبو عبيدة فله قول اآخر، فقد اأورد يف جمازه: »قال اأبو عمرو: »واأكوَن من 
ال�ساحلني« وذهبت الواو من اخلّط كما يُكتب اأبو جاد اأْبجد هجاء، قال اآخرون: 
يجوز اجلزم على غري موالة ول �سركة »واأكون«، ولكّنه اأ�سركه يف الكالم الأّول؛ 
كاأنّه قال: »هاّل اأّخرتني اأكن«، فهذه الفاء �سركة يف مو�سع الفاء الأوىل، والفاء 

َق( يف مو�سع اجلزم قال)1(:  دَّ الأوىل اّلتي يف )َفاأَ�سَّ
و�سُلها كان  اأ�سياُفنا  رْت  َق�سُ فُن�ساِرُب«اإذا  اأعدائنا  اإىل  ُخطانا 

وكذا راأى الفّراء عندما جّوز قراءة الّن�سب؛ فقال اإّن العرب قد ت�سقط الواو 
يف بع�ض الهجاء كما اأ�سقطوا الألف من �سليمن واأ�سباهه، ولكن عّلل اجلزم باأّن 
ت على  َق( كانت جمزومة، فلّما رددت )واأكْن( ُردَّ دَّ الفاء لو مل تكن يف )َفاأَ�سَّ

تاأويل الفعل لو مل تكن فيه الفاء)2(.
)اجلن:  ىبچ  مب   خب   حب   جب   يئ    ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی      ی   ی   ىئ   چ 

.)13
ال�ّساهد  وجاء  امل�سارع،  جزم  فالقاعدة  يََخاُف(،  )َفاَل  تعاىل  قوله  ال�ّساهد 

على الّرفع.
تقدير مبتداأ وخرب؛  الكالم يف  اأّن  ال�ّسمني احللبّي  ال�ّساهد، راأى  يف تخريج 

لذلك دخلت الفاء، ولول ذلك لقيل: »ل يخف«)3(.

اأبو عبيدة، جماز القراآن، حتقيق حممد فوؤاد، مكتبة اخلاجني القاهرة، 1381ه، ج2، �ض 259، وقد ورد   -1
اأّن البيت لالأخن�ض بن �سهاب الّتغلبّي، ون�سبه الأنبارّي اإىل كعب بن مالك، وهو يف ال�ّسعر وال�ّسعراء 

لّية 410- 421. لربيعة بن مقروم، �ض 305، وانظر املف�سّ
الفّراء، معاين القراآن، ج3، �ض 160.  -2

ال�ّسمني، الّدّر امل�سون، ج10، �ض 493.  -3
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ح الّزخم�سرّي فائدة هذا الّتاأويل بعد اأن كان م�ستغنى عنه باأن يقال: ل  ويو�سّ
يخْف، وراأى اأّن الفائدة جناة املوؤمن ل حمالة، واأنّه هو املخت�ّض بذلك)1(.

فهو - اأي الّزخم�سرّي - يرى اأّن يف اجلملة ال�سمّية ثباتًا اأكرب منه يف اجلملة 
الفعلّية، واأدّل واآكد من الفعلّية على حتقيق م�سمون اجلملة)2(.

واأّيد هذا اأبو حّيان يف البحر املحيط، وا�ستبعد اأن تكون الفاء زائدة و«ل« 
الفاء  الفاء؛ لأّن  بالفعل جمزوًما دون  اأجود من املجيء  بالفاء  نفي؛ لأّن اجلواب 

تعني اأنّها جملة ا�سمّية وهي اأدّل من الفعلية على حتّقق م�سمون اجلملة)3(.

الّزخم�سرّي، الك�ّساف، ج6، �ض 228.  -1
العبارة ماأخوذة من الّدروي�ض، اإعراب القراآن الكرمي وبيانه، ج8، �ض 95.  -2

اأبو حّيان، البحر املحيط، ج8، �ض 344.  -3
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اخل�متة

بعد اأن جلنا يف حدائق الهدي الّن�سرة، ذات الّظالل الوارفة واملعاين اليانعة، 
نعر�ض بع�ض الّنتائج اّلتي اأ�سفر عنها بحثنا هذا: 

اإن الختالف-يف حده املعقول- يف توجيهات الّنحوّيني يف بع�ض الآيات - 1
ذو ملمح اإيجابّي ولي�ض �سلبيًّا؛ فقد يولِّد جماًل رحًبا واأفًقا طليًقا يف ا�ستكناه 
ب ملذهب  جمال العبارة القراآنّية، هذا اإن �سمّنا اأّل يكون هذا اخلالف عن تع�سّ
وحماججات  لغوّية  حجج  عن  يكون  اأن  الأدعى  بل  اأهواء،  اإىل  ميول  اأو 

عقلّية؛ تو�سل بتوفيق من اهلل تعاىل اإىل احلقيقة.
فيلجاأ - 2 للراأي  تع�سب  عن  نابع  بع�سها  الراأي  يف  اخلالفات  هذه  اأن  يالحظ 

النحوي ملا ي�سمى )بلّي عنق الن�ض( حتى يوؤول ال�ساهد وفق القاعدة التي 
ي�سري عليها، ونرى اأن الأجنع هنا تقبل الختالفات التي تقود اإىل تي�سري الدر�ض 
النحوي ل اإىل تعقيده. وبع�سهم الآخر يحاول األ يقع يف مظان الوقوع يف 

اخلطاأ الذي قد يبنى عليه حكم �سرعي.
تعاين املكتبة العربّية الإ�سالمّية من قلة وجود كتب منّظمة �ساملة يف خمالفة - 3

القاعدة الّنحوّية يف القراآن الكرمي، فال بد من وجود كتب وم�سنفات ت�سرف 
عليها جهات خمت�سة يف هذا املو�سوع.

الّنحوّيني - 4 لجتهادات  وا�سعة  اآفاًقا  فتح  قد  القراآيّن  الّلغوّي  الإعجاز  اإّن 
اأ�سراره  اجتالء  البديعة، حماولني  دقائقه  من  عليهم  فيما خفي  واملف�ّسرين، 

الّلغوّية واأ�سلوبه املحكم.
تو�ّسع بع�ض املف�ّسرين يف حمل الآيات وتوجيهها تو�ّسًعا فيه كثري من الّتكّلف - 5

واملبالغة؛ ممّا جعل توجيهاتهم ينق�سها �سبط وحتقيق؛ كيال ت�سل اإىل ال�ّسطط 
والغلط.
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توجيهات - 6 امتزجت  فقد  القراآيّن؛  الّتف�سري  عن  العربّي  الّنحو  ف�سل  ميكن  ل 
الّنحوّيني بتف�سريات املف�ّسرين امتزاًجا نفخر به نحن العرب امل�سلمني، ونرى 
فيه توافًقا �ساماًل بني الّلغة والّدين، فاملف�ّسر للقراآن ل بّد اأن يكون ذا علم غزير 
الرّتاكيب  معاين  مدرًكا  العربّية،  اأ�سرار  يعرف  بالّنحو  �سليًعا  بالّلغة،  وفري 

ولطائف التاآليف.
تاأّثر - 7 فقد  الّنحو؛  من  اأ�سبق   - ذلك  على  الّتاريخ  ن�ّض  كما   - الفقه  ولأّن 

القيا�ض  يعتمدون  فالفقهاء  بالّن�سو�ض؛  الّت�سّرف  يف  بالفقهاء  الّنحوّيون 
وال�ستنباط والعلل وكذا الّنحوّيون؛ فقد اعتمدوا ال�ّسماع والقيا�ض والعّلة 
اأدّلة للّنحو وم�سادر للّتقعيد، وعلى اجلانب الآخر ا�ستعان املف�ّسرون بالّنحاة 
الّتاأّثر  تف�سري بع�ض الآيات، كما لحظنا يف بحثنا، وقيل كثري عن عالقة  يف 

والّتاأثري بني الّنحو والفقه.
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رّب العاملني.
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ق�ئمة امل�س�در واملراجع
• القراآن الكرمي. 	
• الأخف�ض الأو�سط، اأبو احل�سن �سعيد بن م�سعدة )ت215هـ(، معاين القراآن، ط1، )حتقيق 	

د.هدى حممود قراعة(، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1990م.
• الألو�سّي، روح املعاين يف تف�سري القراآن العظيم وال�ّسبع املثاين، ط1، 30م، )حتقيق علّي 	

عبد الباري عطّية(، دار الكتب العلمّية، 2001م. 
• الأنبارّي، اأبو الربكات عبد الرحمن بن حمّمد بن اأبي �سعيد )ت 577هـ(: 	

البيان يف غريب اإعراب القراآن 2م، )حتقيق د.طه عبد احلميد طه، ومراجعة م�سطفى  -
ال�ّسّقا(، الهيئة امل�سرّية العاّمة للكتاب، 1980م.

والكوفّيني، ط1 )حتقيق جودة مربوك  - الب�سرّيني  بني  م�سائل اخلالف  الإن�ساف يف 
حمّمد مربوك، راجعه: رم�سان عبد الّتّواب(، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 2002م.

• الّتنزيل«، 8م، )حّققه 	 »معامل  البغوّي  تف�سري  م�سعود )ت 516هـ(،  بن  احل�سني  البغوّي، 
وخّرج اأحاديثه حمّمد الّنمر، وعثمان �سمريّية، و�سليمان م�سلم احلر�ض(، دار الّطيبة للّن�سر 

والّتوزيع، الّريا�ض، 1409هـ.
• ابن البّناء، اأبو العبا�ض اأحمد بن حممد بن عثمان الأزدي ، عنوان الّدليل من مر�سوم خط 	

التنزيل، حتقيق هند �سلبي، دار الغرب الإ�سالمي، لبنان، 1990.
• البي�ساوّي، نا�سر الّدين اأبو اخلري عبداهلل بن عمر ال�ّسريازّي ال�ّسافعّي )ت 691هـ(، اأنوار 	

الّتنزيل واأ�سرار الّتاأويل، 5م، )اإعداد وتقدمي حمّمد املرع�سلّي(، دار اإحياء الرّتاث العربي 
وموؤ�ّس�سة الّتاريخ العربّي، بريوت.

• ابن تولب، الّنمر، ديوان الّنمر بن تولب العكلّي، ط1، دار �سادر للّطباعة والّن�سر، 2000م.	
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